COMISSIÓ PERMANENT EXTRAORDINÀRIA

DATA: 13 de novembre
HORA: de 18:00h a 19:30h
LLOC: Sala de Cròniques, Ajuntament de Barcelona
Persones Assistents:
Vicepresidències
Montserrat Morera (CAB)
Àlex Goñi (PIMEC)
Registre Ciutadà
Inma González
Delfí Cosialls
Consell Ciutadà de Districte
Joan Bordetas (Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample)
Jordi Gras (Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí)
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)
Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado, Comissionat de Participació
Manel Punsoda, Director de Democràcia Activa i Descentralització
Laura Sañé, Secretaria del Consell de Ciutat
Miriam Esteve, Suport al Consell de Ciutat
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1. Declaració Institucional del Consell de Ciutat
Fernando Pindado
Els punts a debatre són el proposat per les persones sol·licitants d’aquesta
sessió i el proposat per la Presidencia de debatre la proposta de canvi de data
del Ple ordinari de desembre, atès que la data d’aquest últim coincideix amb el
dia de reflexió de la celebració de les eleccions autonòmiques catalanes, del 21
de desembre.
Raimond Blasi
Agraeix que s’hagi convocat aquesta Comissió Permanent Extraordinària i
informa que fruit de la situació que s’està vivint, amb l’empresonament de les
dues persones de la societat civil i del govern de la Generalitat, van considerar
adient incorporar una declaració formal, per debatre i aprovar al Consell de
Ciutat, ja que és un òrgan de participació on estan representades les entitats,
els veïns i veïnes de la ciutat, i els partits polítics. I alhora, convocar un Plenari
extraordinari, que, afegeix, el passat dijous van presentar la sol·licitud
d’aquesta convocatòria.
Trini Capdevila
Explica que la celebració d’un Plenari extraordinari del Consell de Ciutat és
necessari, ateses les greus circumstàncies que viu Catalunya, de la mateixa
manera que es va realitzar un Plenari extraordinari a l’Ajuntament de
Barcelona. Mostra el seu acord i recolzament a la proposta i informa que
hagués estat pertinent que la convocatòria d’aquest Ple extraordinari l’hagués
realitzat la Presidenta del Consell de Ciutat.
Maria Magdalena Barceló
Manifesta que ja se sap quin és el seu posicionament com a grup municipal i
informa que és una situació molt dura, que li sap molt greu que hagi gent
empresonada, però que hi ha hagut un incompliment de lleis. Indica que no
està d’acord en la celebració d’aquest Plenari extraordinari però que respectarà
la decisió que prengui el Consell de Ciutat.
Albert Recio
Expressa el seu dubte sobre si la tasca del Consell de Ciutat és fer
pronunciaments polítics i informa que no té clar que es tinguin que reconduir
debats polítics ja que aquest espai esdevindrà un segon Ple de l’Ajuntament
però, en aquest cas, amb actors diferents. Explica que dins la FAVB hi ha
diferències i que pot generar discrepàncies i afegeix que cal anar amb molta
cura de no fer trencaments que serien molt costosos.
Joan Bestard
Exposa que creuen que els empresonaments tenen una motivació més
ideològica que no pas estrictament judicial i recorda que fruit de tot això les
subvencions estan bloquejades i que, més enllà de les qüestions polítiques
importants, les entitats ara mateix tenen problemes de finançament. Per tant,
afegeix que dóna tot el suport al pronunciament.
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Montse Morera
Explica que des del CAB ja es va fer un manifest i que considera legítim
debatre aquest tema al Consell de Ciutat, no com una confrontació ja que
aquest és un espai de diàleg i d’arribar a consens.
Vicenç Tarrats
Indica que una de les funcions del Consell de Ciutat és la de parlar i debatre les
qüestions importants de la Ciutat. Per tant, informa que si es vol convocar el
Consell extraordinari estarà a favor igual que també donarà suport per
incorporar un punt a l’ordre del dia del Consell Plenari previst.
Joan Bordetas
Explica que ha de tenir un temps per consultar als Consells Ciutadans sobre la
proposta perquè sinó considera que faria un posicionament personal i no seria
correcte.
Jordi Gras
Indica que el Consell Ciutadà es reuneix dos cops l’any i que ara no poden
consultar res ja que en aquests moments s’està plantejant la seva reforma.
Afegeix que una cosa és la part política de l’Ajuntament i l’altre el Consell de
Ciutat format pels ciutadans i ciutadanes que també han de poder manifestar el
que pensen. Per tant, creu que s’ha de parlar sobre la situació política que
s’està vivint en aquests moments i després votar-la al Plenari.
Josep Lluís Alonso
Indica que a la Federació d’Entitats Clot Camp de l’Arpa han tingut Festa Major
i també han dut a terme un posicionament centrat en l’expressió pacífica, en el
dret a treballar i a perseguir les finalitats ideològiques i aclareix que la voluntat
expressada a les urnes s’ha de preservar. Creu, per tant, que s’ha de tenir
aquest debat i que no es pot convertir la llei en un dogma religiós.
Delfí Cosialls
Considera que és un tema important a debatre i arribar a una conclusió
consensuada.
Inma González
Indica que troba a faltar en aquest manifest l’impacte que té en la ciutadania, ja
que el Consell de Ciutat és un òrgan de participació ciutadana i un òrgan
consultiu i considera que se sentiria mes còmode donant suport a un manifest
que tingués en compte la incertesa jurídica que provoca l’aplicació del 155,
sense precedents i per últim, fer referència al clima social.

Enric Francès
Comunica que es troba en una situació similar que la de l’Albert Recio i
considera que no està gaire segur que el Consell de Ciutat hagi de prendre
aquest paper on es discuteixin les grans qüestions polítiques.
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Fernando Pindado
Explica que amb el nou Reglament de Participació la presència de les persones
a l’òrgan de participació no té una relació de mandat imperatiu, per tant,
assegura que el fet de consultar a les entitats no és una condició
imprescindible. D’altra banda, exposa que el Consell de Ciutat és l’òrgan màxim
de participació on es debaten els afers principals de la ciutat i indica que s’està
en un espai òptim per debatre aquest assumpte. Menciona que també és cert
que s’ha d’anar amb compte amb els posicionaments per no generar saturació i
que segurament hi hauran persones que no estaran a favor de la declaració.
Comunica que cal prendre la decisió sobre si s’ha de tenir o no un Plenari que
incorpori aquest punt a debatre i quan s’ha de convocar aquest Consell de
Ciutat. Proposa avançar el Plenari del mes de desembre i incorporar aquest
punt a l’ordre del dia del Plenari ordinari. Comenta que si es contempla un
Plenari extraordinari la setmana pròxima i un altre dues setmanes més tard, pot
generar falta d’assistència. Finalment, indica que la qüestió és si es convoca a
l’ordre del dia del Plenari ordinari o es deixa pel Plenari extraordinari.
Raimond Blasi
Argumenta que dos dels Presidents de Districte responsables estan aquí i que
també són conscients de les pròpies dinàmiques dels Consells de Districte.
D’altra banda, menciona que el CMAB fa dos anys i mig que no es reuneix.
Apunta que aquest Consell de Ciutat ja s’hagués celebrat si s’hagués complert
amb la predisposició i la complicitat del govern. El seu criteri és fer un Plenari
extraordinari diferenciat. Recalca que l’última setmana de novembre és molt
complicada i afegeix que és veritat que ho van proposar com a grup polític però
buscant complicitats que no fossin les municipals i dipositant en el Consell de
Ciutat la representativitat que ostenta. Per últim, apunta que preferiria realitzar
un Plenari el més aviat possible.
Trini Capdevila
Agraeix el debat de tots i totes i respon a l’Albert Recio de la FAVB que ella ha
estat a la Junta de la Federació de Veïns i no ha vist aquest problema amb
altres campanyes que ha fet la FAVB sense demanar l’opinió de totes les
associacions de veïns. Li xoca el plantejament de l’Albert Recio i comenta que
tot és política i que quan la FAVB reivindica equipaments evidentment fa
política. Explica que és un cas que no s’havia donat en els últims 40 anys i que
el Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, triat pel poble
de Catalunya i els altres 7 consellers són també triats pel poble i en aquest
moment estan a la presó per motius polítics, igual que els “Jordis” de les
entitats d’Òmnium i l’ANC.

Maria Magdalena Barceló
Expressa que li preocupa la divisió que hi ha en la societat catalana i que el
21D no acabarà de solucionar, per tant, comenta que s’ha de treballar
conjuntament per fomentar aquesta unió en la societat. Exposa que no li
agrada que ningú estigui a la presó però que també és veritat que és un govern
que està cessat per un incompliment de les lleis, que va estar avisat pels
lletrats del Parlament i que s’ha saltat la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. Per
últim, recorda que ningú està a la presó per una ideologia política, en canvi, si
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per un incompliment de les lleis però afegeix que si els aquí
presents consideren important parlar d’aquest tema en un Consell de Ciutat
extraordinari o en el mateix Plenari que ningú dubti que aquest grup municipal
anirà perquè respectarà les decisions.
Vicenç Tarrats
Manifesta que el més operatiu que hi ha, donades les circumstàncies, és
introduir aquest punt a l’ordre del dia del Plenari.
Fernando Pindado
Explica que hi ha una situació política que afecta a la ciutat de Barcelona en la
qual s’estan fent interpretacions de les potestats que tenen tant govern com la
Generalitat i que poden afectar el marc competencial actual. Indica que hi ha
moltes subvencions bloquejades i que ningú ho ha previst ni tan sols el Govern
de la Generalitat. Proposa la introducció d’un punt a l’ordre del dia del Plenari
del Consell de Ciutat que tracti aquesta situació i que es sotmeti a votació.
El resultat de la votació és el següent:
 A FAVOR 13
 EN CONTRA 1
 ABSTENCIONS 0
Fernando Pindado
S’acorda, doncs, incorporar un punt al plenari del Consell de Ciutat que té a
veure amb la situació política que viu el país en base a la proposta de
declaració que han presentat les persones sol·licitants de la reunió d’aquesta
Permanent. Afegeix que en la mesura que canviï la situació es podria modificar

2. Modificació de la data del Plenari del Consell de Ciutat
Fernando Pindado
Proposa valorar si la dinàmica del Consell de Ciutat té prou força com per fer
en un mes dues convocatòries. En tot cas cal un Plenari que a més d’aprovar el
dictamen sobre els pressupostos municipals. acordi el nomenament de
persones a la Comissió Assessora de processos participatius o la Comissió
d’Empara. Proposa avançar el Plenari pel 28 de novembre o el 4 de desembre.
el seu contingut.
Montse Morera
Indica que pel que fa al grup de pressupostos la reunió és el 27 i que llavors
necessitarien una setmana per preparar el dictamen. Comenta que seria
partidària de fer el Plenari urgent.

Joan Bestard
Comunica que, si el Plenari ha d’anar més enllà de principis de desembre, ell
és partidari de fer-lo extraordinari.
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Albert Recio
Informa que el dia que van estudiar el calendari del grup de treball de
Pressupostos, les agendes eren complicades i que encara queden temes a
tractar en dues sessions més.
Raimond Blasi
Exposa que ja va posar de manifest la densitat de temes que feien que no es
pogués desenvolupar el Plenari amb la seva plenitud corresponent, de fet,
comenta que en l’anterior Plenari van estar bona estona parlant de l’Estat de la
Ciutat. Insisteix en convocar el que formalment havien sol·licitat, és a dir, un
Consell de Ciutat extraordinari. Considera que la setmana del 28 al 30 de
novembre és complicada igual que la del 4 al 8 de desembre.
Fernando Pindado
Explica que no li sembla massa dens un ordre del dia que té com a punts a
tractar la declaració institucional, el nomenament de la Comissió Assessora i la
Comissió d’Empara, i el grup de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2018.
Maria Magdalena Barceló
Està d’acord amb el Raimond que al Plenari passat va haver-hi gent que es va
quedar sense poder fer cap intervenció.
Fernando Pindado
Indica que li costa imaginar dos Plenaris del Consells de Ciutat en menys d’un
mes però que això ho ha de decidir la Comissió Permanent. Apunta, a proposta
del Raimond Blasi, fer un Plenari extraordinari el 20 de novembre i el Plenari
ordinari el 13 de desembre que s’haurà de convocar com si fos extraordinari. A
continuació, explica que l’altre opció és fer el Plenari ordinari amb aquest punt
afegit a l’ordre del dia el 28 de novembre.
Es sotmet a votació si es fa un plenari extraordinari el 20 de novembre i un
ordinari el 13 de desembre o un únic ple ordinari el 28 de novembre.
El resultat de la votació és el següent:




A FAVOR DE FER 2 PLENARIS: 8
A FAVOR DE FER 1 PLENARI: 3
ABSTENCIONS: 1

S’acorda, doncs, fer un Plenari extraordinari el 20 de novembre per debatre la
proposta de declaració i un ordinari el 13 de desembre que, a més del dictamen
sobre els pressupostos municipals, acordi el nomenament de les persones que
a proposta del Consell formin part de la comissió Assessora (dues persones) i
de la comissió d’Empara (una persona). Proposa i s’acorda donar un termini
fins el 4 de desembre per presentar propostes de persones candidates. E
mateix 4 de desembre es convocarà la Permanent.
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RESUM D’ACORDS


S’acorda convocar un Plenari extraordinari el 20 de novembre per debatre
la declaració presentada sobre l’empresonament del govern de la
Generalitat i la posada en marxa de l’article 155.



S’acorda convocar el Plenari ordinari el 13 de desembre.



S’acorda convocar la Comissió Permanent el 4 de desembre.
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