Comissió Permanent
DATA: 21 de febrer de 2018
HORA: de 18:00h a 20:00h
LLOC: Sala Annexa Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona

Vicepresidències
Montserrat Morera (CAB)
Registre Ciutadà
Delfí Cosialls
Persones d’Especial Rellevància

Anna Balletbò
Entitats del Fitxer General
Àngels Guiteras (ABD)
Grups Municipals
Maria Magdalena Barceló (C’s)
Raimond Blasi (PDeCAT)
Àngels Esteller (PP)
Trini Capdevila (ERC)
Mari Fernandez (PSC)
Institucions Significatives
Vicenç Tarrats (CCOO)
Albert Recio (FAVB)
Joan Bestard (CJB)
Consells Sectorials
Enric Francès (CMAB)
Joan Martínez (Consell Assessor de la Gent Gran)

1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior

Raimond Blasi
Afegeix una esmena a l’acta: matisa que la seva proposta de no posar en marxa més
de dos grups de treball simultàniament no era una opinió en particular, sinó un acord
d’aquesta Permanent a principis del nou mandat.
2.

Estat dels grups de treball

2.1

Pressupostos 2018

Andreu Parera
informa que aquest grup està pendent activar-se.
Posteriorment informa de les persones que es van inscriure a cadascun dels grups de
treball proposats:
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Temes nous:
Rellançar Barcelona - 18 persones
Desigualtats i Vulnerabilitats - 13 persones
Pressupostos i ordenances fiscals - 9 persones
Cooperació Publico Privada - 9 persones
Accessibilitat i Participació - 8 persones
Ordenança dels usos ciutadans de l'espai públic i de les terrasses - 4 persones.
Temes en funcionament:
Comunicació i Visibilitat - 16 persones
Implementació de normes de participació ciutadana - 7 persones
Recorda que a banda dels grups proposats per la Permanent, també es van recollir les
propostes de nous grups provinents del Plenari, sempre que es considerés que era
rellevant tractar i que no es contemples dins les propostes de la Permanent. Així
doncs, informa que van rebre dos propostes noves del Plenari: el grup d’Accessibilitat i
Participació i el grup d’Ordenança dels Usos Ciutadans de l’Espai Públic i les
Terrasses.
Indica que tots els grups superen el mínim establert en relació a la composició tret del
grup d’Ordenança dels Usos Ciutadans de l’Espai Públic i les Terrasses que queda
automàticament exclòs de la resta per no complir amb aquest criteri.
2.2

Comunicació i Visibilitat

Andreu Parera
Comunica que ja s’han realitzat les jornades de treball amb l’empresa i que estan
pendents del retorn d’aquest Pla de Comunicació tot i que el grup ja ha enllestit la seva
tasca. A continuació, recorda que l’empresa Town va ser la guanyadora de la votació
que va dur a terme el grup d’entre les tres empreses candidates expertes en
comunicació que van haver de presentar un pressupost explicant la seva proposta per
ser triades, tot i així, el grup va triar aquesta empresa perquè oferia un preu raonat i
una metodologia innovadora. Seguidament, informa que el pla de comunicació anirà
acompanyat de les reflexions dels escenaris de futur del Consell de Ciutat.
Delfí Cosialls
Proposa fer una sessió prèvia del grup abans de presentar el document per valorar-lo.

2.3

Implementació de les Noves Normes

Fernando Pindado
Comenta que el grup està aturat i recorda que s’han posat tres recursos contenciososadministratius. A continuació, informa que totes les persones i entitats que van
presentar al·legacions al Reglament de Participació han de rebre la comunicació de la
interposició del recurs per si volen incorporar-se com a demandants o com a codemandats.
Joan Martínez
Pregunta si es poden començar a implementar les noves Normes als Consells.
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Fernando Pindado
Respon que la possibilitat que se suspengui cautelarment tot el Reglament és molt
llunyana, perquè la major part del seu contingut és semblant a l’anterior normativa tot i
que hi ha parts que preocupen més com són les consultes o la iniciativa ciutadana,
però que se seguirà amb l’aplicació del Reglament.

Raimond Blasi
Pregunta si han interposat el recurs i si s’ha convocat o es convocarà el grup motor de
les Normes.
Fernando Pindado
Respon que s’ha presentat el recurs, tot i que la demanda, on s’han de concretar els
articles determinats que s’impugnen i la seva fonamentació, encara no s’ha presentat i
afegeix que el procediment judicial pot ser llarg. Els recursos han estat explicats a les
entitats i als grups municipals al mes de gener.
Enric Francès
Pregunta sobre la continuïtat d’aquest grup de treball.
Fernando Pindado
Contesta que és millor esperar de moment però que es treballarà progressivament.

3.
Plenari sobre l’estat de la ciutat i la memòria anual del Consell de Ciutat
2017
Fernando Pindado
Informa que el Plenari tindrà lloc el 24 d’abril on el Govern rendirà comptes sobre
l’estat de la ciutat i la Comissió Permanent presentarà l’Informe sobre l’activitat anual
que posteriorment haurà d’exposar també al Consell Municipal perquè s’evidenciï la
tasca del Consell de Ciutat.
Andreu Parera
Explica que per l’elaboració de l’Informe d’activitat del 2017 s’ha fet un recull de dades,
una breu contextualització, un recull sintètic de l’activitat i una proposta de possibles
reptes al 2018 així com la compilació de les persones que han participat,
col·laboradores, dictàmens, etc.
Proposa constituir un grup de treball que es reuneixi una o dues vegades per acabar
de construir el relat d’aquest informe, que s’enviarà als membres del grup per dotar-lo
de forma i contingut.
Fernando Pindado
Indica que és millor que en l’elaboració d’aquest informe no participin els regidors i
regidores i que és important posar en valor l’autonomia d’aquest òrgan de participació
en la construcció del seu discurs com ha fet en altres ocasions. Diu que així durant la
sessió es podrà veure per l’streaming del Plenari i constarà a l’acta com una mostra de
la relació entre òrgans de participació i òrgans de govern.
Andreu Parera
Anuncia que el grup estarà format pel Delfí Cosialls, l’Àngels Guiteras, el Vicenç
Tarrats i la Montserrat Morera. Comunica que enviaran la tasca que s’ha fet fins ara
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abans de la primera sessió per tal de facilitar una lectura prèvia dels membres i recollir,
posteriorment a la reunió, les esmenes i propostes que es suggereixin.
Trini Capdevila
Recorda que, en la última Permanent, es va dir que seria positiu que el resum de
l’activitat del Consell de Ciutat es presentés al Consell Municipal dins el primer
trimestre i que si es presenta al Plenari del Consell de Ciutat el 24 d’abril vol dir que
l’Informe de l’activitat anual arribarà al Plenari Municipal al mes de maig.

Fernando Pindado
Respon que no ha pogut ser ja que aquesta data s’ha triat per qüestions de
disponibilitat de sales i d’agenda, però que l’any vinent estaria bé tenir-ho pel mes de
febrer.
Raimond Blasi
Comenta que s’hauria de pensar com plantejar el debat en el proper Plenari del mes
d’abril perquè no passi com al plenari de l’any anterior. També que pel que fa al
Plenari de l’Estat de la ciutat, creu oportú, des de la Permanent fer un dictamen amb la
valoració de l’informe del govern com va fer anteriorment la Comissió de Pressupostos
Fernando Pindado
Respon que en la propera Comissió Permanent del mes de març s’estructuraran els
tempos del Plenari d’abril.
Àngels Esteller
Comenta que l’informe que presenta al Consell Muicipal del 23 de febrer no és una
acció de Govern sinó una constatació de dades i proposa recollir en aquest dictamen
l’opinió dels grups municipals.
Fernando Pindado
Indica que faran arribar l’informe del Govern sobre l’Estat de la ciutat i l’acta de la
sessió plenària municipal on es podrà veure el posicionament dels grups municipals al
respecte per tal que el grup de treball prepari un informe per debatre a la Permanent i
presentar-lo al Consell de Ciutat.
Raimond Blasi
Els grups municipals es podrien comprometre a fer arribar les línies de les principals
intervencions dels portaveus.
Fernando Pindado
Comenta que s’enviarà l’informe del Govern sobre l’estat de la ciutat i el posicionament
dels grups municipals a tots els membres aquí presents. Tot seguit, afegeix que a la
propera Comissió Permanent del mes de març s’acabarà de valorar de quina manera
es formalitza aquest dictamen.

4.

Propostes grups de treball 2018

Andreu Parera
Exposa que s’han posat en contacte amb els Secretaris dels Consells Sectorials que
creien que podien tenir relació amb la temàtica objecte de la proposta de grup del
Consell de Ciutat i proposa compartir les reflexions com a punt de partida en
cadascuna de les primeres reunions de treball dels grups.
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Pel que fa al grup de treball de Desigualtats, indica que Drets Socials els va traslladar
que la feina d’aquest grup de treball s’assemblava molt a la que duien a terme al
Consell Municipal de Benestar Social i a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i,
per això, van proposar que una persona o dues del Consell de Ciutat s’incorporessin a
la Comissió de Seguiment de Benestar Social per fer el seguiment de les
recomanacions.
Enric Francès
Exposa que l’objectiu consisteix en no duplicar la feina perquè ja existeix un grup de
treball molt potent a l’Acord Ciutadà que treballa aquesta problemàtica i proposa que el
grup de Desigualtats s’incorpori en aquest o conegui el que estan fent.
Fernando Pindado
Explica que la finalitat d’aquests grups és que el Consell de Ciutat tingui una opinió
sobre algun tema rellevant de la ciutat i proposa buscar altres persones que tinguin
experiència o interès per formar part de les comissions de treball. També indica que el
que s’ha de definir és el resultat que s’espera aconseguir de cada grup de treball, per
això, suggereix, com a punt de partida, una primera reunió per concretar la fitxa
descriptiva que es va elaborar i establir uns tempos. Així doncs, proposa convocar a
totes les persones que formen part d’aquests grups, per decidir en una reunió el què,
el com i el quan de la temàtica a tractar.
Anna Balletbò
Exposa que pel que fa a la comissió Rellançar Barcelona, cal connectar amb els
diferents grups de la Ciutat que estan treballant en termes relacionats per tal de saber
que fan i sumar esforços: Barcelona oberta, Escoles de Negoci, Barcelona Global,
Cercle d’Economia, Barcelona High Tech, etc. poden aportar idees interessants i per
això caldrà preparar un programa de visites i contactes amb ells.
Andreu Parera
Recorda que és cert que hi ha unes persones impulsores que han realitzat una primera
aproximació del tema en cada grup, però recomana que siguin totes les persones que
formen part del grup, les que acabin de redefinir l’abast del tema per incorporar la
diversitat de mirades.
Joan Martínez
Comenta que en el grup de Desigualtats es va parlar poc de la gent gran en relació a
la resta i explica que el Consell Assessor de la Gent Gran té un grup que està
treballant també les desigualtats i les vulnerabilitats. Per aquest motiu, proposa que el
grup de desigualtats del Consell de Ciutat tingui coneixement i participi de l’informe del
Consell Assessor de la Gent Gran.
Enric Francès
Indica que la paraula desigualtat abasta molts interessos i temes diversos que s’han
de concretar i anuncia que l’Ajuntament està treballant actualment un Pla d’Acció
Comunitari.
Andreu Parera
Proposa que en aquestes primeres reunions dels grups de treball assisteixin els
Secretaris dels Consells Sectorials corresponents per tal de compartir les reflexions
sobre el que estan treballant i evitar així duplicitats.
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Anna Balletbò
Demana que es faciliti la llista dels que s’han apuntat al grup per conèixer les seves
opinions al marge de les reunions que es facin.
Fernando Pindado
Diu que s’ha de tenir en compte que, a partir d’aquest moment, la proposta deixa de
ser una proposta d’una persona en particular i passa a ser una proposta de la
Permanent. D’altra banda, suggereix fusionar els grups si aquests poden tenir
connexions però tenint en compte que s’ha de fer un cop s’hagi definit el grup de
treball en la primera reunió.
Montserrat Morera
Afegeix que s’ha de decidir si s’han de posar dos grups en marxa o tots alhora.
Raimond Blasi
Proposa que en un primer moment s’haurien de posar en marxa dos grups i deixar pel
setembre els altres dos perquè recorda que actualment ja hi han grups en actiu i, a
més, pel mes d’abril s’ha de tenir enllestida la memòria anual de l’activitat del Consell i
el dictamen de l’estat de la ciutat.
Andreu Parera
Proposa començar ara amb els grups que han rebut més suports: Rellançar Barcelona
i Desigualtats i Vulnerabilitats i, quan aquests hagin finalitzat la seva tasca, posar en
marxa els altres dos (Cooperació Públic-Privada i Accessibilitat i Participació).
Delfí Cosialls
Recorda que és important que es reuneixi el grup de Desigualtats per fer l’anàlisi previ
i detectar aspectes que no es treballin a cap organisme i alhora siguin interessants o
incorporar-se en altres que ja s’estiguin tractant.
Àngels Guiteras
Suggereix que la Comissió Permanent estigui dins l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva.
Fernando Pindado
Proposa que l’Acord Ciutadà sigui una mena de grup de treball del Consell de Ciutat,
és a dir, que aquest últim pugui agafar els temes que interessin d’aquest Acord per
traslladar-los al Plenari del Consell de Ciutat. A continuació, i en relació a això últim,
explica que ja es valorarà en la següent Permanent si es posa en marxa el grup de
Cooperació Público-Privada en cas que el grup de Desigualtats quedi subsumit per
l’Acord Ciutadà.
5.

Altres informacions

Fernando Pindado
Exposa que el divendres s’aprovarà al Plenari municipal la proposta dels membres de
la Comissió d’Empara i que la setmana següent l’Alcaldessa farà el decret de
nomenament. Així doncs, proposa convidar la Comissió d’Empara a la Permanent per
donar-se a conèixer.
Informa que s’està buscant la manera d’aconseguir que tot allò que traslladi el Consell
de Ciutat als òrgans de govern tingui un retorn, a més d’intentar trobar la forma de fer
el seguiment de les propostes. Indica que en la propera Permanent s’informarà sobre
l’estat de la qüestió.
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6.

Torn obert de paraules

Raimond Blasi
Afegeix que la prova pilot del Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí està aturada
des del mes d’octubre o el mes de novembre.
Fernando Pindado
Informa que la propera Permanent tindrà lloc el 28 de març a les 18:00h.

ACORDS:
-

Fer una sessió prèvia del grup de Comunicació i Visibilitat per valorar el Pla de
Comunicació.
Realitzar el Plenari de l’estat de la ciutat, on es presentarà també la memòria
anual d’activitat del Consell de Ciutat 2017, el dia 24 d’abril al Saló de Cent.
Reunir el grup de treball que acabarà de donar forma a la memòria anual de
l’activitat del Consell de Ciutat 2017 format per: el Delfí Cosialls, l’Àngels
Guiteras, el Vicenç Tarrats i la Montserrat Morera.
Elaborar un dictamen o informe amb el posicionament del Consell de Ciutat
vers l’informe de l’estat de la ciutat que proporciona el Govern per presentar-ho
al Plenari.
Posar en marxa el grup de treball de Rellançar Barcelona i el grup de treball
Desigualtats i Vulnerabilitats, amb una reunió prèvia on es concretarà el què, el
com i el quan.
Convidar als Secretaris dels Consells Sectorials a les reunions prèvies dels
grups de treball per evitar solapaments de continguts i compartir reflexions.
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