COMISSIÓ PERMANENT
Dia: 18 de juliol de 2018
Hora: 18:00h- 20:00h
Lloc: Sala Guinovart, ajuntament de Barcelona (pl. Sant Miquel)
Assistents:
Persones convidades
Georgina Pedragosa
Eva Ceano
Joan Vidal
Estanislau Roca

Empresa Town
Membre procedent Registre Ciutadà
Membre procedent Fitxer General d’Entitats
Membre procedent Institucions Mes Significatives

Vicepresidències
Montserrat Morera
Àlex Goñi

CAB
PIMEC

Grups Municipals
Raimond Blasi
Trini Capdevila
Maria Magdalena Barceló

PdeCat
ERC
C’s

Registre Ciutadà
Montserrat Ferrando
Persones de Renom Ciutadà
Anna Balletbò
Laura Rojas
Consells Ciutadans
Joan Bordetas

Eixample

Consells Sectorials
Enric Francès
Joan Martínez

CMAB
Consell Assessor de la Gent Gran

Institucions Significatives
Vicenç Tarrats
Albert Recio

CCOO
FAVB

Fitxer General d’Entitats
Àngels Guiteras
Josep Lluís Alonso

ABD
Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa

1

Ordre del dia
1.
Informació sobre l’estat dels grups de treball
2.
Consell Assessor BTV
3.
Proposta convocatòria proper plenari ordinari.
4.
Calendari Consell de Ciutat.
5.
Informació canvis a la web
6.
Informar de les gestions realitzades en relació a la medalla d’honor de
Barcelona
7.
Proposta creació nou òrgan de participació “Pacte Litoral”
8.
Institut de la Infància i Adolescència

Síntesis de la reunió:
1.

Informació sobre l’estat dels grups de treball

1.1

Rellançar Barcelona. Presentació Dictamen.

Anna Balletbò
Explica que la Comissió ha funcionat molt bé i que ha sigut una bona idea connectar
amb els diversos grups que existeixen a la ciutat de Barcelona per millorar-la i
projectar-la cap al futur, des de diferents disciplines. Exposa que el grup s’ha reunit en
déu sessions al llarg de quatre mesos i que la feina s’ha ordenat amb cinc àrees de
treball: Economia i Empresa; Mobilitat i Infraestructures; Metròpolis Barcelona;
Coneixement, Innovació i Investigació i Mobilitat i Qualitat de Vida. Entre altres
consideracions destaca que ni la Ciutat de Barcelona podria funcionar i progressar
sense els municipis de l’Àrea Metropolitana ni l’Àrea Metropolitana podria ser el que és
sense la Ciutat de Barcelona. S’ha evidenciat també que el nou context econòmic de la
Ciutat ha d’enfocar-se en una perspectiva Europea i tenir present l’objectiu central de
millorar la qualitat de vida de la seva gent. El camí que ha d’activar Barcelona no es
altre que ser líder en noves tecnologies tot i adoptant mesures per evitar la desaparició
de sectors més tradicionals ajudant a establir vincles i capacitació de treball per créixer
conjuntament en l’àmbit de la investigació i el coneixement.
La Comissió troba imprescindible adoptar una àmplia estratègia aeroportuària i cobrint
les mancances del transport ferroviari, especialment en mercaderies i limitar el vehicle
privat fomentant l’ús de sistemes alternatius de transport. Conclou senyalant la
necessitat de repensar l’aplicació de les noves tecnologies perquè, a banda del
progrés econòmic, estiguin al servei del benestar dels ciutadans.
Estanislau Roca
Exposa que amb el salt metropolità cadascuna de les ciutats ha de saber quin paper li
correspon dins aquesta nova dimensió de xarxa de ciutats pel bon govern de la
Metròpolis on el motor principal és la ciutat de Barcelona. El muscle metropolità és
imprescindible ja que conté moltes especialitzacions i infraestructures importants com
l’aeroport intercontinental. Aquesta nova dimensió de la Metròpolis resulta important
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pel benestar de la ciutadania que cerca habitatge assequible o zones més verdes i és
per aquest motiu que cal un transport públic sostenible que implementi mesures com el
Park and Rides on la centralitat es relaciona amb l’accessibilitat i la distància es
mesura en temps. Per això, cal reivindicar el transport públic eficaç i ben gestionat que
faci més amables i amigables els punts d’embarcament i desembarcament que
esdevindran en el futur els espais més importants de la Metròpolis.
Fernando Pindado
Informa que el grup ha finalitzat l’encàrrec i que si aquest vol continuar ha de tenir en
compte que també hi ha altres grups que s’han de posar en marxa.
Proposa que les persones d’aquesta Permanent puguin llegir amb més calma aquest
dictamen i debatre’l després de l’estiu.
Àlex Goñi
Pregunta si aquest document s’elevarà a un altre lloc que no sigui el Consell de Ciutat
perquè en el si del grup es va parlar sobre que aquest tindria un altre recorregut.
Fernando Pindado
Respon que el document no serà del Consell de Ciutat fins que no l’aprovi el plenari de
finals d’any. Un cop s’aprovi es traslladarà al govern que haurà d’expressar la seva
opinió en els terminis que estableix el Reglament de Participació.
1.2

Visibilitat i Comunicació

Eva Ceano
Explica que el grup de Visibilitat i Comunicació es va reunir el 12 de juliol i el 3 de
setembre del 2017 i va revisar les conclusions de la Jornada “Repensant els Consells
de Ciutat” per després elaborar el Pla de Treball. Aquest document indicava que calia
millorar la imatge del Consell de Ciutat, incrementar el grau de suport per part del
govern municipal i tenir dotació pressupostària pròpia per guanyar independència.
Explica que el Pla de Comunicació el va elaborar una empresa externa per millorar
l’estratègia comunicativa i que el grup va escollir precisament l’empresa Town perquè
era la que millor s’adaptava a les demandes del grup.
Georgina Pedragosa
Explica que es van fer dues dinàmiques en el si del grup i que es van traslladar les
conclusions al Pla de Comunicació. Afegeix que el grup va repensar una nova missió
que afectava el posicionament del Consell de Ciutat tot just quan s’ha abordat el Pla.
(S’adjunta presentació: Pla de Comunicació Consell de Ciutat Barcelona).
Joan Vidal
El pressupost que ha presentat l’empresa Town és el següent:
Per la nova imatge: 2.900€
Renovar la web: 9.300€ i 4.450€
Disseny d’estratègia de continguts: 2500€
Xarxes socials i newslatters, blog, etc: 925 € al mes.
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Andreu Parera
Explica que hi ha dos grans blocs del pressupost que són fixes i d’altres variables com
les xarxes socials o el gabinet de premsa que representaria uns 1450€ al mes.
Recorda que hi ha el plec de condicions del servei de suport al Consell de Ciutat que
contempla totes aquestes opcions.
Montserrat Morera
Exposa que la pàgina web ja es prou adequada i que en tot cas caldria només millorarla.
Josep Lluís Alonso
Respon que aquest Pla de Comunicació qüestiona la composició del Consell de Ciutat
i fa referència a les queixes per la poca representativitat de les persones del cens.
Montserrat Morera
Explica que van fer un buidatge però que no es qüestionava en cap moment la gent
que formava part del Consell.
Àngels Guiteras
Opina que la presentació està barrejada: una cosa és el Pla Estratègic amb la
presentació del Pla de Comunicació. En aquesta presentació els objectius han d’anar
alineats amb les línies que decideixi aquest Consell. Les accions concretes per
augmentar la visibilitat necessiten d’una continuïtat, d’uns recursos i d’una proactivitat.
Georgina Pedragrosa
Exposa que un Pla de Comunicació necessita recursos i afegeix que quan es
concreten uns objectius és necessari una definició prèvia. Respon que si s’ha detectat
una línia estratègica es referia a un objectiu del Pla de Comunicació.
Raimond Blasi
Exposa que cal veure quins recursos té el Consell i que vol ser en un futur.
Joan Vidal
Proposa que tothom rebi aquesta documentació i se l’estudiï.
Laura Rojas
Considera que la comunicació ha de ser transversal amb els altres òrgans consultius.
Joan Vidal
Proposa traslladar allò que es vulgui comunicar al tècnic de premsa a l’ajuntament de
Barcelona.
Vicenç Tarrats
Fa constar l’agraïment de la feina feta i recorda que l’objectiu fonamental és fer visible
els treballs del Consell de Ciutat no dels posicionaments polítics. Explica que al marge
del que s’aprova és important tot el marc de debat que té lloc en les diverses entitats
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del Consell. Afegeix que la clau serà la persona encarregada que tradueixi la
informació en notes de premsa.
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Fernando Pindado
Recorda que aquest espai de participació fa propostes perquè el govern les tingui en
compte però no és un espai al servei del govern. Indica que el paradigma del Consell
de Ciutat ha canviat des que va néixer i afegeix que la manca de resposta ara té
solució amb els canals de reclamació. Informa que al Consell de Ciutat no hi ha
membres nats. Proposa establir un manual d’acollida per les noves incorporacions que
defineixi les capacitats i les funcions del Consell de Ciutat. D’altra banda, considera
que aquest òrgan de màxima participació podria tenir més autonomia en la gestió i
obrir la possibilitat que aquesta gestió la portés alguna entitat del Consell de Ciutat.
Finalment, afegeix que cal pensar en l’encàrrec per l’any vinent per tal que coincideixi
amb el procés de renovació i es puguin situar les eines per fer aquest Consell més
visible.
Andreu Parera
Proposa tornar a reunir-se el grup de treball per establir quines són les prioritats que
s’estableixen en el desplegament del Pla de Comunicació. S’acorda aquesta opció
entre els/les presents i es decideix buscar una data a partir del setembre.
Proposta d’obertura de grups de treball
1.3

Accessibilitat i Participació.

Andreu Parera
Informa que van escollir els grups d’accessibilitat i participació i cooperació públicoprivada perquè van ser els dos que van rebre més suports. Anuncia que el primer el va
proposar la Carme Riu i el segon l’Àngels Guiteras.
1.4

Cooperació Público-Privada

Andreu Parera
Explica quins són els objectius que es van plantejar al grup de treball de cooperació
público privada:
Reduir la precarietat laboral en l’administració pública.
Fomentar llocs de treball estables mitjançant la col•laboració público-privada.
Identificar criteris per exercir la responsabilitat pública en la contractació
externa.
Analitzar els avantatges de les empreses d’Economia Social i Solidària.
Àngels Guiteras
Informa que hi havien 9 persones apuntades en aquest grup. Considera que primer
s’hauria de veure que s’entén per cooperació público-privada perquè en aquest primer
escrit aquest concepte es plantejava en un sentit ampli.
Fernando Pindado
Opina que seria positiu disposar d’un informe complementari que es referís a l’àmbit
social i comunitari. Considera que seria rellevant tenir l’informe a finals d’any per
presentar-lo al plenari.
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Laura Rojas i Joan Vidal
Manifesten el seu interès per formar part d'aquest grup de cooperació público privada.
Andreu Parera
Informa que s’enviarà la fitxa descriptiva del grup i es convocarà al setembre a totes
les persones membres de la Permanent i a les persones que han mostrat interès per la
temàtica amb la finalitat de revisar els objectius inicials.
Proposa endarrerir l’inici del grup d’accessibilitat i participació donat que l’any vinent es
posa en marxa el grup de pressupostos 2019 i potser que també es posi en marxa el
grup de seguiment dels pressupostos d’enguany. S’acorda la proposta.
1.5

Grup de pressupostos

Fernando Pindado
Passa la paraula a l’Albert Recio de la FAVB perquè resumeixi l’escrit que va enviar al
Consell en relació a la situació dels pressupostos.
Albert Recio
Respon que hi ha un problema pressupostari ja que han caigut inversions i creien
oportú tenir una sessió de devolució per entendre millor la situació.
Montse Morera
Recorda que es va acordar que es realitzaria una reunió específica de subvencions i
proposa que aquesta reunió pot tenir cabuda al setembre.
Àngels Guiteras
Mostra la preocupació per aquesta retallada en un moment de crisi social.
Fernando Pindado
Informa que la previsió és imbricar l’explicació sobre les inversions al setembre amb
els pressupostos 2019.
Andreu Parera
S’acorda demanar a l’ajuntament una reunió al setembre per explicar la situació actual
dels pressupostos.
2.

Consell Assessor BTV

Fernando Pindado
Informa que el Consell Assessor de BTV esta format per persones del Consell de
Ciutat i que ara ha de canviar la seva composició inicial. Proposa dur a terme
l’actualització de les persones membres i realitzar el nomenament formal de les 20
persones perquè puguin exercir la funció que els pertoca segons la regulació de BTV
mitjançant la l’elaboració d’un pla de treball.
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Àlex Goñi
Pregunta que feien les persones membres en aquest Consell.
Fernando Pindado
Emetre un informe preceptiu sobre la capacitat i la idoneïtat del Consell Assessor i
altres informes que es considerin convenients.
Montse Morera
Respecte a la proposta de membres comenta que ara la Vicepresidenta Primera és
ella mateixa, i en la graella està l'anterior Vicepresidenta, proposa poder corregir la
esmena.
Andreu Parera
Proposa convocar a totes les persones que van desenvolupar les tasques anteriorment
per informar-los que es procedirà a la renovació de l’òrgan. Destaca que mantenint el
criteri de proporcionalitat es podria valorar algun canvi si així ho estima la Comissió
Permanent. S’acorda proposta.

3.

Proposta convocatòria proper plenari ordinari.

Fernando Pindado
Proposa una data a finals de novembre suposant que el Consell de Ciutat ja tindrà
disponible l’informe del Pressupost. Anuncia que el 26, 27 i 28 de novembre té lloc la
Conferència Internacional de Democràcia Participativa i planteja el dijous 29 de
novembre per la realització del plenari. Avisa que si hi hagués algun retard en relació a
l’informe dels pressupostos es reservaria una data pel mes de desembre.
4.

Calendari Consell de Ciutat.

Andreu Parera
Presenta la proposta de calendari de reunions del Consell de Ciutat a partir del
setembre. Explica que al calendari s’ han fixat les reunions Permanents en funció dels
períodes vacacionals. Afegeix que com que no s’iniciarà el grup d’accessibilitat i
participació aquestes espais de reunions s’aprofitaran pel grup de pressupostos.
Recorda que les reunions del mes de gener o febrer s’eliminen i anuncia, per acord del
grup, que la primera reunió del grup de treball de cooperació público-privada tindrà lloc
el 25 de setembre per establir els objectius i revisar el calendari de treball.
5.

Informació canvis a la web

Montse Morera
Indica que s’han afegit a la pàgina web del Consell de Ciutat, concretament els
antecedents i els grups de treball del primer període 2004 i 2008. Fa constar en acta
l’agraïment formal de a la Secretaria Tècnica per resoldre aquesta tasca.
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6.
Informar de les gestions realitzades en relació a la medalla d’honor de
Barcelona
Fernando Pindado
Explica que Barcelona dona 25 medalles d’or i dues medalles són a proposta del
Consell de Ciutat. Enguany no s’han pogut atorgar les dues medalles perquè encara
no ha tingut lloc l’adaptació del Reglament d’Honors i Distincions amb el Reglament de
Participació. Proposa pensar en persones candidates pel proper plenari i d’aquesta
forma incorporar les medalles del Consell de Ciutat al mes de gener o febrer de l’any
vinent.
7.

Proposta creació nou òrgan de participació “Pacte del Litoral”

Fernando Pindado
Informa que el Pacte del Litoral servirà per fer política i maritimitzar Barcelona. Explica
que per la creació d’aquest òrgan cal una declaració per senyalar quines són les
persones o entitats que en formaran part. Afegeix que li correspon al Consell de Ciutat
vetllar per evitar la superposició d’òrgans de participació.
Vicenç Tarrats
Recorda que falten els sindicats.
S’acorda elevar un informe favorable per la constitució d’aquest nou òrgan de
participació anomenat “Pacte del Litoral”
8.

Institut de la Infància i Adolescència

Fernando Pindado
Informa de la proposta de convidar al Consell de Ciutat a l’Institut de la Infància i
Adolescència per presentar l’Agenda dels Infants a on es recull les propostes
elaborades pels propis infants per millorar el seu benestar , en base a un recull de més
de 115.000 propostes de nens i nenes de la ciutat.

ACORDS:
- Debatre el dictamen Rellançar Barcelona en la propera Comissió Permanent.
- Convocar una reunió, a partir del setembre, del grup de Comunicació i Visibilitat, per
establir quines són les prioritats en el desplegament del Pla de Comunicació.
- S’enviarà la fitxa descriptiva del grup de treball Cooperació Público-Privada i es
convocarà al setembre a totes les persones membres de la Permanent i a les
persones que han mostrat interès per la temàtica amb la intenció de revisar els
objectius inicials.
- Incloure a Laura Rojas i Joan Vidal en el grup Cooperació Público-Privada
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- Convocar la pròxima reunió del grup de Cooperació Público-Privada el 25 de
setembre a les 18:00h.
- Proposar pel 2019 l’inici del grup de treball Accessibilitat i Participació.
- Posar en marxa el grup de pressupostos 2019.
- Convocar una reunió en relació a la situació dels pressupostos 2018.
- Convocar una reunió una reunió específica de subvencions, per tal de veure quines
de les recomanacions del dictamen han sigut tingudes en conta i quines no.
- Actualitzar les persones membres del Consell de Ciutat que formen part del Consell
Assessor de BTV i procedir al seu nomenament formal, segon la proposta presentada.
- Proposa plenari ordinari del Consell de Ciutat: 29 de novembre de 2018, en funció de
les disponibilitats d’agenda de l’alcaldia.
- S’aprova el calendari de les sessions de la Comissió Permanent pel curs vinent
proposat per la Secretaria Tècnica, amb les següents dates: 26 setembre, 24 octubre,
21 novembre, 19 desembre, 23 gener i 27 febrer, a les 18:00 hores.
- Proposar al proper plenari les persones candidates per l’atorgament de les dues
medalles d’honor 2019.
- S'accepta la creació del nou òrgan de participació “Pacte del Litoral”
- En els documents del Consell de Ciutat es canvia la denominació "Persones
d'Especial Rellevància" per "Persones de Renom Ciutadà", seguint la nomenclatura
del Reglament de Participació.
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