ACTA COMISSIÓ PERMANENT
Dia: 21 de novembre de 2018
Hora: 18:00 - 20:00 h
Lloc: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel, 4. Sala del Mig de Lluís Companys

Persones assistents
Persones convidades

Consells ciutadans de districte

Jordi Ayala

Gerent de Presidència
i Economia

Joan Bordetas

Alexandre
Masllorens

Primera Tinència
d´Alcaldia

Consells sectorials de ciutat

Carlos Vivas

Director de
Pressupostos i Política
Fiscal
Direcció de Serveis de
Pressupostos

Enrique Perea
Raül Fontanet
Maria Pilar Miràs

Direcció de
Planificació
Estratègica i Fiscalitat
Gerent de Recursos

Joan Vidal

Fitxer General
d’Entitats

Mª Carmen Penelles

Registre Ciutadà

Eixample

Enric Francès

CMBA

Joan Martínez

Consell Assessor Gent
Gran

Institucions significatives
Beatriz Julieta

CJB

Fitxer General d’Entitats
Àngels Guiteras

ABD

Josep Lluís Alonso

Federació
d’Entitats
Clot-Camp de l’Arpa

Registre Ciutadà
Delfí Cosialls

Vicepresidència
Alejandro Goñi

PIMEC

Montserrat Ferrando

Montserrat Morera

CAB

Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado

Grups municipals
Eloy Valdecamps

C’s

Andreu Parera

Mari Fernández

PSC

Alba Guerrero

Trini Capdevila

ERC

Jose Cabrero

Raimond Blasi

PDcat

Comissionat de
Participació
secretaria del Consell
de Ciutat
suport secretaria del
Consell de Ciutat
suport tècnic
Consultoria MIT

S’excusen: Anna Balletbò, Albert Recio, i Laura Rojas.
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Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Informació sobre els Pressupostos 2019
3. Presentació de la tramitació de la nova Ordenança reguladora
d’administració electrònica
4. Proposta de candidats a la Medalla d’Honor
5. Presentació de l’Informe CMB amb col·laboració del grup de treball
Desigualtats i Vulnerabilitats
6. Informació sobre l’estat dels diferents grups de treball:
6.1.
Visibilitat i Comunicació
6.2.
Cooperació Publico-Privada
7. Debat contingut de l’Informe Rellançar Barcelona
8. Seguiment Consell Assessor BTV
9. Reactivació del Consell Municipal d’Entitats de Barcelona
10.Acordar l’ordre del dia del proper Plenari ordinari
11.Torn obert de paraules
Recull de continguts
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.
2. Informació sobre els Pressupostos 2019
Pren la paraula Jordi Ayala Gerent de Presidència i Economia i presenta la proposta
de pressupost del 2019 per l’Ajuntament de Barcelona. Comenta que existeixen
tres condicions d’excepcionalitat que influeixen en el pressupost de l’any vinent:
›

›
›

La sentència del tribunal suprem que regula la plusvàlua municipal i que
eximeix de pagar a qui pugui demostrar va vendre el seu immoble amb
pèrdues. S’estima que l’Ajuntament de Barcelona haurà de retornar
aproximadament 35M€ l’any vinent i un total aproximat de 60M€ en els
pròxims anys.
La PIE (Participació en els Ingressos de l’Estat) s’incrementa un 3% i
suposa l’increment d’uns 40M€.
La ciutat reclama 41’8M€ de les escoles bressol a la Generalitat després que
el TSJC hagi reconegut a altres consistoris el deute. El Govern hauria
d’haver fet efectiu aquest pagament entre els cursos 2013-14 i 2016-17.

Explica les despeses corrents per polítiques pressupostades per al 2019 i
l’increment respecte als anys anteriors. Destaca l’increment de 87’7 M€ en serveis
socials i promoció social (15’1% del total per al 2019), l’increment de 65’7 M€ en
transports (8,8% del total per al 2019), l’increment del 32’8 M€ en habitatge i
urbanisme (6% del total per al 2019), l’increment de 26’1 M€ en medi ambient i
serveis urbans (17’9% del total del 2019), l’increment de 25,4M€ en cultura (6’6%
del total del 2019), l’increment de 17’5M€ en educació (5’5% del total del 2019),
l’increment de 16’8M€ en transformació digital (2,2% del total del 2019),
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l’increment de 17’7M€ en participació i atenció ciutadana (2’8% del total del 2019),
i l’increment de 8’2M€ en promoció econòmica i ocupació (3’4% del total del 2019).

Despeses corrents pressupost 2019 per polítiques

Es manté l’objectiu d’estabilitat i de dèficit cero amb la peculiaritat de que aquest
any s’està evitant superàvit. Es manté també la sostenibilitat amb un deute
financer del 30% aproximadament, sent 60% el que marca la llei. Això col·loca a
Barcelona com a una de les ciutats més solvents d’Europa. Pel que fa a la liquiditat,
es garanteix el pagament a 30 dies a proveïdors. Es manté un estalvi brut suficient
per poder generar una inversió suficient per a la ciutat, el 15% dels ingressos
capitals es destinen a inversió.
El 2019 hi haurà un increment de l’11% (42’8M€) en despeses de personal.

S’obre torn obert de paraules.
Es demana informació sobre quin és el percentatge de despesa que suposa el
Consorci d’Educació de Barcelona, es fa al·lusió als funcionaris que depenen de
l’Ajuntament i al dèficit generat. Es respon que la diferència acumulada del que la
Generalitat aportava i el que ha deixat d’aportar amb l’inici de les retallades és de
71M€. L’Ajuntament està fent les gestions i reclamacions oportunes.
Es fa esment a les conclusions del grup de treball d’Ordenances Fiscals i
Pressupostos del CdC any 2018, i es fa referència als incentius en les ordenances
fiscals en relació a entitats. Se cita el text del Dictamen del Grup de Treball de
Pressupostos 2018 (pag 14) a on es planteja fer bonificacions fiscals a empreses
que ajudin a entitats:

“De l’exercici de les OOFF del 2015 es vol reprendre el concepte de mecenatge a
les entitats no lucratives, és a dir, promoure incentius fiscals municipals per part
d'empreses, comerços, etc. I també l’exempció per a les entitats sense finalitat
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lucrativa de taxes per a la sol·licitud de llicències municipals per activitats, taxes
d’escombraries, etc.”

Es pren nota d’aquesta qüestió. Pel que fa a les altres recomanacions fetes al
document es transmet que s’estan incorporant o ja s’han incorporat.
Es qüestiona si aquesta política de no fer superàvit podria tenir un impacte negatiu
en la solvència històrica que ha tingut l’Ajuntament de Barcelona els darrers anys, i
si també podria afectar a la liquiditat dels proveïdors. Per altra banda es pregunta si
l’increment de despesa de personal podria anar en detriment d’alguna
externalització de programes socials com per exemple el de la pobresa energètica.
Es contesta que l’Ajuntament és solvent i no té deute, i que per això no necessita
superàvit. Igualment existeix un romanent de 100M€ per possibles compromisos de
pagament. A més, no es tramitaran els pressupostos fins que no es constati el
pagament del deute de la Generalitat. Respecte a l’increment en personal es
comenta que és una qüestió més de rejoveniment i d’increment en remuneracions i
no té cap relació amb una reducció en serveis socials.
Es pregunta quines partides o previsions són sobre l’estalvi brut. Es respon i es
comenta que el 15% dels ingressos corrents no es dedica a despeses corrents sinó
a inversions que tinguin una validesa de més d’un any.
S’agraeix la presència del gerent de l’àrea i es lamenta l’absència del tinent alcalde.
Es fa menció que serà un pressupost regressiu donat que estem a l’espera del
deute amb el Govern. Es fa palès del fet que hi ha entitats que encara no ha cobrat
el conveni del 2018.
Es respon que el primer tinent estarà present al Plenari, i que s’està fent les
negociacions oportunes per tirar endavant el pressupost. Si no hi ha pressupost es
farà una pròrroga pressupostària i es mantindria gran part de la cobertura de
despesa prevista. Respecte a les subvencions es comenta que, si no s’han cobrat,
és per un problema de flux de papers i de falta de justificació.
3. Presentació de la Tramitació de la nova Ordenança reguladora
d’administració electrònica

Pren la paraula Maria Pilar Miràs, gerent de Recursos, i ens presenta la nova
ordenança reguladora d’administració electrònica (ORAE).
Des de l’aprovació, el 2006, de la normativa vigent, s’han produït avenços
tecnològics i socials significatius, que ofereixen noves possibilitats en la relació
entre les administracions i la ciutadania i que han obligat a fer una nova normativa.
Aquesta incorpora:
›
›

Les diferents decisions organitzatives sobre matèries regulades a
l’ordenança.
La nova regulació municipal en àmbits com signatura digital, gestió
documental, i arxiu.
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L’ORAE és el marc general dels instruments necessaris per a la implantació de la
gestió pública en suport electrònic; permet la consolidació dels canvis legislatius i la
promoció del canal electrònic com l’habitual d’interrelació entre la ciutadania i
l’administració municipal; fixa els drets i deures, així com dels criteris d’actuació de
l’administració municipal.
El projecte ha estat treballat de forma transversal amb diferents òrgans i
dependències de l’Ajuntament i facilita la simplificació, agilitat i eficàcia dels
procediments; la proximitat, el servei efectiu, la transparència i la participació
ciutadana.
El principal contingut de l’ORAE és:
•

•
•
•
•
•

Regula els canals d’accés electrònics a l’administració: portal d’internet, seu
electrònica, registre electrònic únic, oficines d’assistència en matèria de
registres, canal d’atenció telefònica, tauler d’edictes.
Regula els sistemes d’identificació i signatura electrònica.
Regula les qüestions generals relatives als documents electrònics
(autenticitat, integritat...).
Regula els aspectes fonamentals del funcionament electrònic d’òrgans
municipals i la participació ciutadana.
Regula la governança dels procediments administratius (simplificació i
harmonització dels procediments).
Regula els aspectes generals de la notificació electrònica.

Les principals incorporacions en la nova normativa són:
•
•
•
•

La creació d’un Punt d’Accés General Electrònic i Seu Electrònica a les OACs.
La notificació interadministrativa que suposa l’intercanvi registral entre
diverses administracions.
L’arxiu i gestió documental que gestiona els documents en tot el seu cicle de
vida sense necessitat de duplicar-los.
Un marc flexible que admet la pluralitat de solucions tecnològiques i que
minimitza la bretxa digital.

S’obre torn obert de preguntes.
Es fa una qüestió relativa al suport a la gent gran en relació a la bretxa digital. Es
respon afegint que és la ciutadania la que elegeix el nivell d’interlocució digital amb
l’Ajuntament. En un supòsit d’una persona que no parla català o castellà o que no
sap fer funcionar l’administració electrònica pot acudir al Punt d’Accés General
Electrònic i allí es fa un acompanyament a on se li ensenya o directament se li fa,
encara que el procediment sempre és digital. També s’estan fent formació en
bretxa digital a través de Barcelona Activa i s’està treballant en la creació d’un
avatar o funcionari telemàtic que acompanyi en els procediments.
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4. Proposta de candidats a la Medalla d’Honor
Es proposa l’entitat
associació Àgora).

Escola d’adults de la Verneda (comunitat d’aprenentatge,

Es proposen les següents candidatures:
›
›
›

Ramon Nicolau
Joaquim Forn
Joan Balañach Lloret

Es planteja que les votacions siguin anònimes.
.
5. Presentació de l’Informe CMB amb col·laboració del grup de treball
Desigualtats i Vulnerabilitats
El Consell Municipal de Benestar Social es va reunir el dia 26 de novembre i va
presentar les propostes del grup de treball Desigualtats i Vulnerabilitats de la
Comissió Permanent. L’informe definitiu amb les seves conclusions no estarà
disponible fins al gener, per tant restem a l’espera.
6. Informació sobre l’estat dels diferents grups de treball:
6.1. Visibilitat i Comunicació
Segueixen treballant. Cap aportació nova.
6.2. Cooperació Publico-Privada
Es parla sobre la prova pilot consistent en l’ús de la plataforma Decidim com a eina
tecnològica per la presa de decisions i la formulació de propostes. Per ara s’han
proposat 7 objectius que es resumeixen en els següents blocs temàtics:
•

•

Que les empreses sense ànim de lucre o relacionades amb l’economia social
tinguin avantatges en les contractacions públiques de serveis i atenció a les
persones.
Respecte als criteris d’adjudicació:
›
La priorització d’aquest tipus d’empresa en les licitacions públiques.
›
Es demana que la cooperació públic-privada en temes comunitaris de
serveis de les persones vagi cap a una concertació.

7. Debat contingut de l’Informe Rellançar Barcelona
No hi ha cap aportació nova. S’aprova el document i passa a plenari a proposta de
la Comissió Permanent. No obstant no serà sotmès a votació.
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8. Seguiment Consell Assessor BTV
Es convoca una sessió del Consell Assessor de BTV per al dia 29 de novembre. La
convocatòria serà enviada sols a les persones que formen part del consell.

9. Reactivació del Consell Municipal d’Entitats de Barcelona
Es convocarà al gener. El Consell de Ciutat ha de pronunciar-se al respecte. Des del
CAB i el CJB manifesten que seria un òrgan que superposaria funcions amb consells
existents.

10.Acordar l’ordre del dia del proper Plenari ordinari
S’aprova la data del Plenari del Consell de Ciutat pel 12 de desembre amb els
següents temes:
•
•
•
•

Pressupostos
Atorgament de medalles d’honor
Agenda dels Infants
Informe Rellançar Barcelona

11.Torn obert de paraules
Es comenta intentar que no hi hagi tants punts d’ordre del dia en les sessions.
Es presenta informació sobre la 5a Convenció Les veus de les persones grans,
anomenada Fòrums participatius: Barcelona una ciutat per a tota la vida. Les
sessions van tenir lloc del 17 d’octubre al 28 de novembre i els resultats dels
diferents fòrums seran enviats a la secretaria del Consell per fer-los arribar a qui
estigui interessat o interessada.
Es parla de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) que se
celebrarà del 25 al 28 de novembre i es recomana l’assistència.
Es planteja la possibilitat de convocar el comissionat de Seguretat Amadeu
Recasens i que ens expliqui quina és la situació actual de la ciutat en aquesta
matèria.
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Acords
›

Es demana la col·laboració per l’elaboració de la part més qualitativa de la
memòria del Consell de Ciutat. Se n’ofereixen en Delfí Cosialls, na Mª Carmen
Penella i na Montse Morera.

›

La proposta de persones candidates per l’atorgament de les medalles d’honor
són: l’entitat
Escola d’adults de la Verneda (comunitat d’aprenentatge,
associació Àgora) i les persones Joaquim Forn i Joan Balañac. Les entitats que
proposen aquestes persones parlaran amb elles o amb els seus familiars per
conèixer el seu capteniment al respecte.

›

Cancel·lar la propera va
de desembre.

›

La data del Plenari del Consell de Ciutat serà el 12 de desembre. No es
convocarà sessió amb la Comissió Permanent en aquest mes.

›

En la pròxima sessió es convocarà el comissionat de Seguretat, el Sr. Amadeu
Recasens i ens explicarà quina és la situació actual de la ciutat en matèria de
seguretat.

reunir

de

la Comissió

Permanent

del

dia

19

Es tanca la sessió.
NOTA. Amb posterioritat a la sessió l’entitat promotora de la candidatura de
Joaquim Forn la retira, raó per la qual no es presentarà a l’aprovació del Plenari.
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