ACTA COMISSIÓ PERMANENT
Dia: 24 d’octubre de 2018
Hora: 18:00 - 20:00 h
Lloc: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel, 4. Sala del Mig de Lluís Companys
Assistents
Vicepresidència
Alejandro Goñi
Montserrat Morera
Grups municipals
Mari Fernández, PSC
Carles Campdepedros, C’s
Raimond Blasi, PDcat
Consells ciutadans de districte
Joan Bordetas, Eixample
Consells sectorials de ciutat
Enric Francès, CMBA
Joan Martínez, Consell Assessor Gent Gran
Institucions significatives
Albert Recio, FAVB
Vicents Terrats, CCOO

Fitxer General d’Entitats
Àngels Guiteras, ABD
Persones de renom ciutadà
Anna Balletbó
Registre Ciutadà
Delfí Cosialls
Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado, Comissionat de
Participació
Andreu Parera, secretaria del Consell de
Ciutat
Alba Guerrero, suport secretaria del
Consell de Ciutat
Jose Cabrero, suport tècnic Consultoria
MIT

S’excusen: Beatriz Blanco (CJB), Jaume Collboni (PSC) i Maria Magdalena Barceló (C’s).

Documentació lliurada
•
•

Esborrany del tríptic explicatiu sobre com funciona el Consell de Ciutat
Informe Rellançar BCN

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Informació sobre l’estat dels diferents grups de treball:
2.1. Visibilitat i Comunicació
2.2. Cooperació Publico-Privada
2.3. Pressupostos 2019
3. Presentació de l’informe CMBS amb col·laboració del grup de treball de desigualtats i
vulnerabilitats
4. Debat contingut de l’Informe Rellançar Barcelona
5. Acordar l’ordre del dia del proper Plenari ordinari
6. Torn obert de paraules
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Recull de continguts

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
S’aprova l’acta anterior amb cap esmena.

2. Informació sobre l’estat dels diferents grups de treball:
2.1. Visibilitat i Comunicació
Es parla dels avanços en el document de benvinguda per a nous membres i es presenta un
esborrany del tríptic explicatiu sobre com funciona el Consell de Ciutat. Aquests tríptics seran
una eina per poder fer difusió en els diferents Consells Ciutadans de Districte.
Posteriorment, una empresa de comunicació treballarà el disseny per adaptar-lo al format
estandarditzat del Consell de Ciutat.
2.2. Cooperació Publico-Privada
S’exposen els resultats de l’experiència sobre l’ús de la plataforma Decidim com a eina
tecnològica per la presa de decisions i la formulació de propostes. Es va fer una sessió de
formació a la qual van assistir 4 persones d’11. S’acorda que el títol es manté com està i que es
faran sessions formatives individualitzades a la gent que no va assistir. S’estableix un calendari
de funcionament del grup:
•
•
•
•

Elaboració (de l’1/11 al 25/11): generació de propostes d’objectius al Decidim.
Votació (del 26/11 al 29/11): priorització d’objectius al Decidim.
Experts: calendari de sessions i elecció de ponents.
Sessions presencials (del 30/11 al 15/12).

Es planteja fer sessions de formació sobre com funciona el Decidim a tot el Consell de Ciutat.
S’acorda que es traslladarà a l’Arnau Monterde, responsable del Decidim.
2.3. Pressupostos 2019
Encara no hi ha pressupostos i per tant el grup de treball no s’ha convocat. Es fa menció al fet
que cada vegada anem més endarrerits i que això afecta el funcionament dels òrgans de
participació. S’acorda fer un document exposant la necessitat de la Ciutat de tenir uns
pressupostos amb temps suficient per ser debatuts i reclamant al govern i als grups municipals
que facin els esforços necessaris per arribar a un consens.
Es manifesta la importància de fer seguiment trimestral dels pressupostos.
Es comenta que el retràs dels pressupostos afecta molt al funcionament de les entitats que
depenen d’aquests.
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3. Presentació de l’informe CMBS amb col·laboració del grup de treball de
desigualtats i vulnerabilitats
Es va detectar que molts dels temes que es tractaven en el grup de treball de desigualtats i
vulnerabilitats guardaven relació directa amb el contingut treballat al Consell Municipal de
Benestar Social i l’Acord Ciutadà. Es va considerar que aquest era l’òrgan sectorial expert en
l’àmbit i que per tant des del grup de treball no es duplicaria la feina. Per tant estem a l’espera
de tenir les conclusions del CMBS per decidir quina posició prenem.
Es comenta que en l’ordre del dia no apareix aquest punt. Es demana disculpes i es pren nota.

4. Debat contingut de l’Informe Rellançar Barcelona
Es recorda la mala praxi en la filtració de l’informe a la premsa sense l’aprovació del Consell de
Ciutat, i es fa relleu en què ningú pot ser portaveu del grup sense el permís i decisió expressa
de totes les persones que componen l’òrgan. Es recomana demanar confidencialitat a totes les
persones invitades i/o externes sobre les qüestions que no han sigut aprovades.
Es comenta que si s’aprova, el document passarà a plenari a proposta de la Comissió
Permanent.
Es debat sobre el document. No hi ha cap esmena concreta consensuada, però existeix l’opinió
generalitzada que és un document amb valor i que tracta temes estratègics importants que no
se solen discutir al Consell de Ciutat, com és l’abordatge amb una visió metropolitana.
Es presenten diverses apreciacions relacionades amb: la revisió sobre la idoneïtat o no del
terme “Rellançar”, una major profunditat en la reflexió sobre l’argumentari social i el model de
sostenibilitat. Finalment, es constata la necessitat d’aprofundir més sobre la necessitat de
vincular l’activitat econòmica de la ciutat amb la redistribució de la riquesa que genera.
També s’analitzen les recomanacions recollides a l’informe. Per una banda, es destaca un
volum molt elevat de recomanacions i de l’altre, que hi ha una gran disparitat entre propostes
de tipus generalista i propostes massa concretes.
Es demana que si hi ha alguna esmena al document, es faci per escrit a tots/es els membres
per tal de facilitar el treball de la propera sessió de la permanent. Cal concretar què es demana
que respongui el govern perquè l’informe té diferents nivells de concreció.
S’acorda que per la propera sessió de la permanent l’equip redactor del grup de treball
presentarà la proposta de priorització de 6 recomanacions (dos per cada apartat del
document) per tal de ser sotmès a votació per la Comissió, i si hi ha consens, es farà un
dictamen amb la finalitat que pugui rebre contestació del govern.

5. Acordar l’ordre del dia del proper Plenari ordinari
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S’aprova la data del Plenari del Consell de Ciutat pel 13 de desembre amb els següents temes
provisionals:
•
•
•
•
•

Atorgament de medalles d’honor
Informe de pressupostos
Agenda dels Infants
Informe Rellançar Barcelona
Informe CMBS amb col·laboració del grup de treball de desigualtats i vulnerabilitats

6. Torn obert de paraules
Des del Consell Assessor de Gent Gran volen fer una proposta d’atorgament de les medalles
d’honor de Barcelona 2018. Estan convidats a la pròxima sessió.
Està previst convocar una reunió del Consell Assessor de BTV a la qual inicialment assistirà el
Sr. Sergi Vicente, Director del Consell Assessor de BTV.
A proposta del PDcat, a la Comissió de Presidència es va acceptar un prec de forma unànime
sobre la proposta de reactivar el Consell Municipal d’Entitats de Barcelona. Seria convenient
que en la pròxima sessió de la Comissió Permanent es reflexionés sobre el rol que hauria de
tenir aquest òrgan.
Es proposa revisar l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica (ORAE). En la
pròxima sessió es convidarà a les persones responsables de l’ORAE.

Acords
›

Es recorda als/les assessors/es dels grups polítics, que assisteixen en substitució dels
Regidors/es que poden intervenir amb veu però sense vot.

›

Els membres de la Permanent mostren el seu agraïment al Sr. Vicent Tarrats per la feina
duta a terme al Consell de Ciutat. Properament es comunicarà oficialment la persona que
el substituirà arran de la seva jubilació.

›

En la pròxima sessió es discutirà sobre el rol que hauria de tenir el Consell Municipal
d’Entitats de Barcelona.

›

S’informa de la propera convocatòria d'una reunió dels membres del Consell Assessor BTV.

›

El grup de treball Cooperació Público-Privada manté aquest nom. S’estableix un calendari
de funcionament del grup: 1) elaboració (de l’1/11 al 25/11), es faran propostes
d’objectius al Decidim; 2) votació (26/11 al 29/11), es prioritzaran els objectius al Decidim;
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3) experts, es decidiran els ponents que tractaran els temes d’interès per al grup; 4)
sessions presencials (del 30/11 al 15/12).
›

Es traslladarà a l’Arnau Monterde, responsable del Decidim, la demanda de fer sessions de
formació del Decidim a tots/es els membres de la permanent del Consell de Ciutat.

›

Es reclama al govern municipal que presenti, com més aviat millor, la proposta de
pressupost per facilitar la tasca que ha de fer el consell de ciutat i es demana tant al
govern com als grups municipals que facin els esforços necessaris per arribar a un
consens.

›

El grup de treball de desigualtats i vulnerabilitats estarà a l’espera de l’informe de
conclusions del CMBS per definir la seva línia d’actuació.

›

L’Equip redactor del grup de treball Rellançar Barcelona prioritzarà 6 propostes concretes
(dues per cada apartat del document) per ser sotmeses a votació per la Permanent, i si hi
ha consens, el contingut s'elevarà a dictamen perquè pugui ser respost pel govern.

›

Es convidarà a assistir a una reunió a les persones responsables de l’ORAE (Ordenança
Reguladora de l’Administració Electrònica) perquè ens expliquin en què consisteix.

Es tanca la sessió.
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