ACTA COMISSIÓ PERMANENT
Dia: 26 de setembre de 2018
Hora: 18:00 – 20:00
Lloc: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel, 4. Sala del Mig de Lluís Companys

Assistents
Persones convidades
Sonia Ruiz
Maria Truñó
Arnau Monterde
Bru Aguilo

Transversalitat de Gènere
Institut Infància i Adolescència
Decidim
Decidim

Grups Municipals
Carles Campdepadrós
Trini Capdevila
Albert Villagrasa

C’s
ERC
PP

Consells Ciutadans de Districte
Joan Bordetas

L’Eixample

Consells Sectorials de Ciutat
Enric Francès
Joan Martínez

CMBA
Consell Assessor Gent Gran

Institucions Significatives
Vicenç Tarrats
Albert Recio

CCOO
FAVB

Fitxer General d’Entitats
Àngels Guiteras

ABD

Persones de Renom Ciutadà
Laura Rojas
Registre Ciutadà
Montserrat Ferrando
Delfí Cosialls
Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado
Andreu Parera
Alba Guerrero
Miriam Esteve

Comissionat de Participació
Secretaria del Consell de Ciutat
Suport Secretaria del Consell de Ciutat
Suport tècnic Consultoria MIT

S’excusa: Montserrat Morera, Alejandro Goñi, Raimond Blasi, Jaume Collboni, Eulàlia
Reguant, Batriz Blanco, Josep Lluís Alonso i Anna Balletbó.
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Documentació lliurada





Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona
Parlen els nens i nenes. Institut Infància i Adolescència
Anàlisi econòmic 2016-2019
Informe Rellançar BCN-2018.07.19

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Presentació Reglament Transversalitat de Gènere
3. Presentació Agenda dels Infants-Propostes per millorar el nostre benestar.
Institut Infància i Adolescència
4. Retorn reunió del seguiment dels Pressupostos 2018
5. Debat contingut informe Rellançar Barcelona
6. DECIDIM- GT Cooperació Publico-Privada (Proposta)
7. Renovació del Consell Assessor BTV
8. Proposta nou format d’acta per recollir els acords
9. Acordar la data convocatòria proper Plenari ordinari
10. Torn obert de paraules

2

Principals idees
1.

Lectura i aprovació de l'acta anterior

Validació esmena de l’Anna Balletbò i aprovació de l’acta de l’anterior sessió.
Proposta i aprovació per afegir i avançar en l’ordre del dia el punt 6 sobre el Grup de
Cooperació Público-Privada.
La Sra. Àngels Guiteras expressa una queixa formal en relació al canvi de data de
l’inici de la sessió del Grup de treball de Cooperació Público-Privada que recull el Sr.
Andreu Parera i respon al·legant que aquesta modificació de calendari es va dur a
terme per un canvi en la conjuntura del grup en relació a la proposta d’apertura d’espai
de treball al Decidim.
2.

Presentació Reglament Transversalitat de Gènere

2.1.
Intervenció de la ponent Sonia Ruiz
En relació al context, aquest Reglament respon al marc normatiu següent:
implementació de la igualtat entre dones i homes en l’àmbit local, antecedents
normatius i directrius 2015 per l’impacte de gènere, decret d’alcaldia de contractació
pública, mesura de govern, etc. L’objectiu consisteix en generar un marc per aglutinar,
actualitzar i reforçar la normativa vigent d’equitat de gènere dins l’ajuntament de forma.
El Reglament conté un Preàmbul, cinc capítols i dues disposicions (de finançament i
implementació). Per tant, i entre d’altres, aquest Reglament tracta d’ ampliar els
mecanismes normatius com els informes d’impacte de gènere o les ordenances fiscals
i altres econòmics com els pressupostos i la formació per al personal gerencial i polític.
També incorpora la composició paritària i descriu les estructures d’impuls de les
polítiques de gènere com l’òrgan encarregat de l’aplicació de la transversalitat que
funciona també a nivell de districte. A més, descriu els àmbits d’actuació de les
polítiques municipals i incorpora eines de garantia com la creació d’una Comissió de
Seguiment.
Per dur a terme l’elaboració del Reglament, s’han procedit a la creació de sessions de
debat amb els agents de Democràcia Activa i expertes juristes i acadèmiques. A més,
s’ha posat en marxa un procés participatiu per la recollida d’aportacions al Decidim.
Avui 26 de setembre s’inicia l’exposició pública després de l’aprovació a la Comissió
de Presidència.
2.2.
Torn obert de preguntes.
a) Què significa el concepte de Gènere i Urbanisme?
Resposta. El Pla de Justícia de gènere conté l’eix anomenat barris habitables i
inclusius per garantir una mobilitat des del punt de vista de la quotidianitat de les
persones col·locant les necessitats al centre en matèria de seguretat, mobilitat i
sostenibilitat.
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b) El concepte de Seguretat i Urbanisme és molt antic.
Resposta. En aquest context la seguretat inclou la perspectiva de gènere i és entesa
com la llibertat de circular pel carrer a qualsevol hora o utilitzar el transport públic de
manera segura per la ciutat.
3.
Presentació Agenda dels Infants-Propostes per millorar el nostre
benestar. Institut Infància i Adolescència
3.1.

Intervenció de la ponent Maria Truñó

Arrenca el programa “Parla per conèixer la visió dels infants com informants i
investigadors del seu benestar subjectiu” i es composa de tres fases:
1. Enquesta a 4.000 nens i nenes i 50 escoles
2. Retorn de resultats als propis participants a través de tallers per la valoració i la
generació de propostes.
3. Al mes de juny es presenta l’Agenda dels Infants que engloba 11 grans temes
amb demandes i 115 propostes d’acció
L’objectiu del projecte és el d’aconseguir que les necessitats específiques dels nens i
les nenes vagin més enllà de l’articulació de propostes per una Agenda dels Infants i
siguin ells els protagonistes.
Planteja trobar un espai al Consell de Ciutat per fer una trobada amb els nens i les
nenes de l’Agenda i obrir el diàleg cap a la priorització i viabilitat de propostes.
3.2.
Torn obert de preguntes.
 És important visibilitzar la feina del Consell de Ciutat i també la seva relació amb
altres òrgans en la memòria anual del Consell.
 És interessant que al plenari del Consell de Ciutat els nens i les nenes expressin
les seves reivindicacions.
 Proposta de trobada de debat amb els nens i les nenes i les organitzacions en un
espai diferent al plenari per qüestions de temporalitat.
 Els infants seran els ciutadans i les ciutadanes del futur. Aquesta hauria de ser la
tasca que treballés el Consell de Ciutat.
 La petició pot facilitar l’impuls i el reforç de la feina feta. Es demana que l’evolució
del projecte tingui presència per fugir de la testimonialitat.
 Es recull la demanda per entomar-la més endavant.
 Donada la periodicitat de la tasca, es demana també la possibilitat d’apertura d’un
grup de treball per explorar la temàtica.
4.

DECIDIM- GT Cooperació Publico-Privada

Proposta de realització d’una prova pilot de treball en grup a la Plataforma Decidim
que dotaria d’eines tecnològiques i avançades en la presa de decisions pel que fa al
nom, els objectius i els continguts d’aquest grup de treball.
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4.1 Intervenció del ponent Arnau Monterde
Què és el Decidim? Plataforma per articular tots els espais de participació de la ciutat
ja siguin òrgans, consultes, iniciatives o processos. Eina per facilitar la comunicació i la
interacció amb la ciutadania.
La Plataforma Decidim acull: processos de participació, òrgans de participació,
iniciatives ciutadanes i consultes en cas que es produeixin.
Aquesta eina de software lliure està sent implementada en altres governs locals,
estatals i regionals així com en organitzacions socials o cooperatives per una presa de
decisions més democràtica.
Funcionalitats del Decidim: Realitzar propostes, crear debat, generar trobades, recollir
actes, relacionar les propostes de les trobades i realitzar enquestes
Objectius: 1. Garantir la participació digital i presencial, 2. Estendre l’eina de forma
didàctica per la ciutadania i 3. Dur a terme un registre de la participació.
4.2 Intervenció del ponent Bru Aguiló
Senyala que el Consell de Ciutat és un dels òrgans de participació amb els que es fa la
prova pilot (en concret el grup de treball de Cooperació Público Privada o social) de
desplegament d’aquesta funcionalitat al Decidim. La idea és fer una càpsula formativa
per les persones membres del grup de treball tenint en compte les dificultats
tecnològiques. El desplegament de la prova pilot conté les següents fases:
1.
2.
3.
4.

Alta a la Plataforma Decidim.Barcelona
Fase de debat per la definició del nom del grup de treball, objectius i temes
Fase de propostes per calendaritzar les sessions i triar els ponents
Fase de propostes entre sessions per recollir els suggeriments

4.3 Torn obert de paraules i preguntes.
Reflexió 1. Com es garanteix la seguretat d’aquesta eina tecnològica.
Resposta. El Decidim efectua la comprovació de les dades personals del compte amb
el padró municipal a temps real. Diferents nivells de seguretat en funció de la modalitat
de participació i auditories internes.
5.

Retorn reunió del seguiment dels Pressupostos 2018

Es dur a terme una devolució de la primera sessió del seguiment dels Pressupostos
2018 que respon a l’informe sobre l’Anàlisi econòmica 2016-2019 que a grans trets
descriu la tendència pressupostària positiva en l’evolució dels ingressos del 2016 al
2018, el bon estat de salut de les finances municipals segons les empreses de
qualificació del deute i l’increment de 858 milions d’euros del pressupost entre 2015 i
2019.
6.

Debat contingut informe Rellançar Barcelona

La Comissió Permanent lamenta la filtració de l’informe Rellançar Barcelona ja que
suposa la manca de respecte cap a les persones membres d’un grup de treball i un
òrgan de participació i consens format per múltiples actors: polítics, entitats i ciutadans
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i ciutadanes a títol individual. I manifesta perplexitat perquè hagi aparegut a la premsa
una informació inexacta que no ajuda a un òrgan de participació que no deixa de ser
plural i divers.
En el si del grup de treball es manifesta la mala praxis pel que fa a algunes qüestions
de l’article com:


7.

La filtració d’un informe que no respon encara a la voluntat del Consell de
Ciutat
La publicació d’alguns noms del grup de treball
Renovació del Consell Assessor BTV

Es proposa convocar al director de BTV abans de finals d’any i la Comissió Permanent
manifesta el seu acord per conèixer el funcionament i la tasca que està realitzant.
Proposta nou format d’acta per recollir els acords

8.

Es planteja que el nou model d’acta reculli les idees principals, deixi de banda els
personalismes i se centri en els acords. La Comissió Permanent fa seva la proposta i
suggereix dur-la ja a terme a partir de aquesta sessió.
9.

Acordar la data convocatòria proper Plenari ordinari na de després

Les persones membres de la Permanent aproven la proposta de data del Plenari del
Consell de Ciutat pel 13 de desembre amb els següents temes:
 Medalles d’honor
 Informe de pressupostos
 Agenda dels Infants
 Informe Rellançar Barcelona
 Informe Cooperació Público- Privada si s’escau
 Informe del desplegament del reglament de participació abans de finals d’any
 Informe CMB amb col·laboració del GT Desigualtats i vulnerabilitats
Acords








Fer arribar als membres de la Comissió Permanent la darrera versió de la
presentació del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de
Barcelona i el correu electrònic de la ponent Sonia Ruiz.
Incloure al Plenari l’Agenda dels Infants.
Valorar la creació de un espai de treball amb la Infància.
Convocar una sessió formativa pel grup de Col·laboració Público-Privada i, en
aquest context, s’haurà d’acordar el calendari de les fases i si és necessari el
recurs moderador.
Es proposa l’apertura del grup de Pressupostos i OF 2019 i es demana als
responsables de Pressupostos que enviïn les primeres informacions tant aviat
com sigui possible.
Traslladar el debat del contingut de l’Informe Rellançar Barcelona per la
propera sessió de la Permanent.
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Evitar filtracions a la premsa dels documents elaborats pel consell de Ciutat. Es
recorda que un document no es pot donar per vàlid fins que el Plenari ho
aprovi.
Convocar, abans de finals d’any, als responsables de BTV en la propera
reunió del Consell Assessor de BTV.
Es consensua l’aplicació d’un model d’acta nou que prioritza les idees
principals del grup i no tant les intervencions individuals.
S’aprova la proposta del Plenari del Consell de Ciutat pel 13 de desembre amb
la primera proposta d’ordre del dia.

Es tanca la sessió.
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