COMISSIÓ PERMANENT
DATA: 24 de gener de 2018
HORA: de 18:00h a 20:00h
LLOC: Sala Annexa Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona
Persones assistents:
Vicepresidències
Àlex Goñi (PIMEC)
Montserrat Morera (CAB)
Registre Ciutadà
Delfí Cosialls
Montse Ferrando
Persones d’Especial Rellevància
Anna Balletbò
Consell Ciutadà de Districte
Joan Bordetas (Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample)
Jordi Gras (Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí)
Entitats del Fitxer General
Àngels Guiteras (ABD)
Grups Municipals
Maria Magdalena Barceló (C’S)
Raimond Blasi (PdeCAT)
Trini Capdevila (ERC)
Institucions Significatives
Albert Recio (FAVB)
Vicenç Tarrats (CCOO)
Joan Bestard (CJB)
Consells Sectorials
Enric Francès (CMAB)
Joan Martínez (Consell Assessor de la Gent Gran)

S’excusa la Sra. Àngels Esteller i el Sr. Josep Lluís Alonso.
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Fernando Pindado
Exposa que no es fa cap esmena a l’acta.
Delfí Cosialls
Anuncia que els components del Registre Ciutadà varen arribar a un acord
on les persones que es farien càrrec de la Permanent per la primera part
del període serien substituïdes per les següents persones identificades per
la segona part del període. Així doncs, manifesta que es va procedir a fer el
canvi i explica que, per la part femenina hi va haver la Montse Ferrando en
substitució de la Inma González però per la part masculina no va haver
ningú.

2. Estat dels grups de treball:
2.1 Grup de Comunicació i Visibilitat
Andreu Parera
Explica que el grup de Comunicació i Visibilitat va dur a terme un procés
de selecció entre tres empreses i que la guanyadora va ser l’empresa
Town. Indica que hem estat treballant amb l’empresa sobre el format de
les diferents sessions de treball i afegeix que per votació va sortir fer les
jornades dos dilluns a la tarda. Concretament hem quedat pels dies 5 i el
12 de febrer. Recorda que l’empresa recentment ha enviat per correu un
enllaç amb un breu qüestionari que servirà de base com a punt de
partida per les jornades de treball.
2.2 Grup d’Implementació de Normes
Fernando Pindado
Anuncia que s’han interposat tres recursos contenciosos administratius
contra el Reglament de Participació. Dos que van entrar dins el termini,
un de l’Advocat de l’Estat i un altre de la Cámara de Concesionarios y
Empresas Vinculadas al Sector Público. A diferència d’altres recursos,
en l’àmbit administratiu només s’ha de comunicar que es vol recórrer
aquest acte i demanar la suspensió cautelar perquè es creu que es
produirà un prejudici. A continuació, es dóna trasllat a l’Ajuntament
perquè aquest faciliti l’expedient administratiu per preparar la demanda
que serà on s’argumenta contra quina part de l’article es fa el recurs i
quina és l’argumentació.
Informa que tant l’Advocat com el recurs de les empreses ja anuncien
per on van: l’Advocat de l’Estat es refereix a l’article 73.4 que diu que
quan hi ha una iniciativa ciutadana el Ple acordarà per majoria simple
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l’organització de la consulta i la Cambra impugna l’article 42 dels òrgans
de participació, tota la part que fa referència a les consultes, la part de
queixes i reclamacions i la Comissió d’Empara, avisa que quan es faci
l’escrit de la demanda això pot canviar.
Informa que Advocats Catalans per la Constitució només anuncien la
interposició del recurs però encara no fan referència a cap article.
Afegeix que s’està en una situació on el Reglament està vigent i indica
que estan a punt de fer el decret de delegació de competències però
que encara no se sap quan hi haurà la suspensió tot i que afegeix que
només hi ha dos moments per demanar aquesta suspensió: amb l’escrit
d’interposició o amb la demanda. Indica que és molt estrany que se
suspengui la totalitat del reglament i recorda que la part que genera més
controvèrsia és la relacionada amb les consultes. Per últim, exposa que
s’ha convocat al grup motor del grup d’Implementació de les noves
Normes i s’ha parlat amb els grups municipals, afegeix que quan tinguin
més informació que la passaran.

3. Grups de Treball
Fernando Pindado
Explica que l’any passat ja es va decidir conjuntament els temes a treballar
durant l’any. Afegeix que una persona que treballa amb l’Àngels Esteller ha
preguntat si el grup Rellançar Barcelona es convocaria i comenta que li ha
contestat que s’abordaria dins aquest punt de l’ordre del dia. Indica que
s’han de valorar quins temes són importants, consensuar-los en aquesta
Permanent, enviar-los als membres del Plenari i treballar aquells que
tinguin un mínim de cinc persones apuntades.
Albert Recio
Pregunta si s’obrirà el grup de desigualtats. Informa que no té sentit tornar
a repetir-lo i per aquest motiu proposa crear un grup d’estudi de
problemàtiques concretes com el tema de les desigualtats en l’habitatge o
el tema de les desigualtats de gènere en els salaris.
Fernando Pindado
Reitera que aquesta Permanent ha de suggerir els grups de treball per
traslladar-los al Consell de Ciutat i donar un termini perquè s’apuntin
persones.
Delfí Cosialls
Apunta que hi ha un compromís de la regidora Laia Ortiz de fer-nos el
retorn de la feina feta.

Àlex Goñi
Indica que tal i com esta la situació un grup que creu que es podria
potenciar és el grup Barcelona Futur on es parlaria de la projecció
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internacional ja que sempre ha tingut una recambra d’actes internacionals i
ara no es fa res i on es preguntaria per què Barcelona últimament no arriba
a finals de grans competicions esportives.
Anna Balletbò
Indica que ella i l’Àngels Esteller van proposar el grup de Rellançar
Barcelona. Explica que cal impulsar un nou projecte econòmic i social que
situï la ciutat al capdavant del rànquing de ciutats globals i encapçali la
recuperació econòmica de tot Catalunya. Argumenta que per aconseguir-ho
cal coordinar iniciatives públiques i privades que treballin conjuntament,
alleugerir les traves administratives i agilitzar les respostes de les
administracions; conèixer a fons la nova emprenedoria que hi ha a la nostra
ciutat ajudant a la seva consolidació i creixement, treballar per canalitzar
els inconvenients de les iniciatives d’èxit que hi ha consolidades com el
turisme i el comerç. És important crear nous sectors industrials que
afavoreixin l’ocupació, la investigació, i l’exportació, a més, és necessari
enfortir la marca Barcelona com a destí universitari, mèdic i d’investigació i
d’implementació de nous sectors industrials i s’han de coordinar les
iniciatives ja existents per treballar conjuntament unificant criteris. Afegeix
que, des del consell de Ciutat, cal endegar una feina amable i sostenible
per tal que, en el termini màxim de 8 mesos, es puguin presentar les
propostes amb calendari i entitats compromeses per dur-les a terme. Per
últim, conclou que cal lligar això amb les noves tecnologies i veure-les no
com una eina sinó com un nou concepte.
Àngels Guiteras
Comparteix la idea de la Barcelona no tant del futur sinó de donar-li una
empenta al model que potser ha frenat el potencial de la ciutat i lligar-ho
amb la recuperació econòmica. Comenta que un altre tema potser el de la
col·laboració publica i privada ja que l’Ajuntament té uns objectius socials
clars però indica que de la mà de la contractació publica passen coses que
no han passat altres vegades. Apunta que les directives europees exposen
que les iniciatives d’atenció a les persones vulnerables han d’estar de la mà
del tercer sector social preferentment i afegeix que aquesta col·laboració no
ha de comportar precarietat com passa amb la contractació de serveis, on
hi ha contractes de fa vint anys que es renoven per un any. Comenta que
els plecs de condicions no s’estan posant sobre la taula i tenen molts altres
problemes.
Anna Balletbò
Informa que la SEAT ha decidit una plataforma de temes d’innovació amb
la col·laboració d’altres empreses i que ara és un bon moment.

Joan Bestard
Mostra el seu acord amb el tema de la contractació i aposta per continuar
amb el grup de Desigualtats.
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Viçenc Tarrats
Creu que els temes del Rellançar Barcelona i de la Contractació PúblicoPrivada són temes interessants. Recorda que és rellevant també el tema
dels factors de la pobresa i la desigualtat ja que tot i que Barcelona ha
perdut paper en la projecció internacional, el que si és segur és que la
desigualtat creix en aquesta ciutat i està consolidada i per això el Consell
de Ciutat no pot deixar de tractar aquests temes.
Joan Bordetas
Exposa que hi ha dos àrees de treball: la de veure com rellançar
econòmicament la ciutat en vies de futur i de quina manera es pot buscar
que l’economia social tingui intervenció i, d’altra banda, la de l’estat real de
la ciutat sigui la desigualtat de l’habitatge, de la sanitat, de l’educació o de
l’atur. Afegeix que, en tercer lloc, estaria el grup de comunicació.
Fernando Pindado
Informa que el grup permanent que és el de Pressupostos estarà viu tot
l’any i que s’ha de tornar a publicitar per si algunes de les persones que
formen part del Consell poden recolzar-lo. Comenta que el Desigualtats es
va quedar en l’aire però que segons el que ha dit la Permanent s’hauria de
continuar perquè seria el complement adequat amb la part de reactivació
econòmica. Explica que Barcelona Futur es pot concentrar en la reactivació
econòmica en l’àmbit comercial, industrial, de serveis i d’economia social.
Indica que el tema de la contractació pública és la col·laboració públicprivada on el marc normatiu és la llei de contractes i que el Consell de
Ciutat ho pot abordar des de la mirada social i no tant administrativa.
Recorda que s’han de posar d’acord amb aquells grups que estiguin
treballant temes semblants. Afegeix que aquells que hagin proposat el grup
facin mitja pàgina amb el contingut de cada tema per enviar-ho a la resta
de membres del Consell de Ciutat i recorda que els grups es posaran en
marxa si almenys tenen cinc persones interessades.
Anna Balletbò
Comenta que s’ofereix a fer una redacció d’objectius i metodologia i
demana la col·laboració de dues persones de la Permanent. Destaca que
aniria bé reunir-se amb les altres línies que han sortit i mirar d’ordenar-ho ja
que li agradaria que hi hagués un objectiu clar i dos o tres subgrups que es
podrien coordinar per donar entrada a més gent.
Fernando Pindado
Informa que els objectius dels grups de treball del Consell de Ciutat són els
de produir propostes perquè aquest les porti al Plenari i que els grups de
treball han de tenir un resultat. Recorda que es necessiten 5 persones del
Consell de Ciutat per formar aquests grups i que es poden incorporar les
persones que estiguin interessades per si es pot ampliar el debat encara
que no formin part del Consell de Ciutat.
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Raimond Blasi
Exposa que li agradaria que no hi hagués una coincidència de més de dos
grups de treball alhora ja que ara està en actiu el grup de Comunicació i
d’Implementació de les noves Normes i s’està dient que siguin grups
permanents el de Desigualtats i el de Pressupostos. Afegeix que pel que fa
al tema de la contractació es podria incorporar la feina feta des de la
vessant de les subvencions i els convenis.
Anna Balletbò
Indica que hi ha grups que entren dins l’estructura municipal com és el de
Pressupostos. Exposa que el tema de la Comunicació és un tema
complicat però que li agradaria poder fer una cosa lligant gent amb
persones de fora perquè és molt més eficaç.
Raimond Blasi
Exposa que aquest òrgan té recursos humans però no els necessaris per
coordinar tantes reunions.
Fernando Pindado
Recorda que aquests grups són els motors del treball que s’ha de fer i que
dins els recursos que es tenen ja es mirarà com es pot fer. Indica que les
propostes que puguin sorgir d’aquests grups han d’estar el màxim
d’elaborades.
Montserrat Morera
Explica que també portava la proposta de continuar amb el grup de
Desigualtats i informa que al Plenari de juliol la Fundació Jaume Bofill va fer
una proposta de com millorar els índexs d’atur a partir de veure la
col·laboració entre entitats privades i públiques.
Àngels Guiteras
Apunta que ella proposa això no només des del punt de vista de l’ocupació
sinó del punt de vista també social.
Fernando Pindado
Informa que quan tinguin els paràgrafs dels grups els enviaran per correu
electrònic i a partir d’un termini prudencial de 2 o 3 dies que la Permanent
no s’hagi pronunciat llavors s’enviarà a la resta de membres del Consell.
Proposa que seria bo que cada grup tingués un referent per si algú es vol
apuntar que aquest últim el pugi convocar.
Montserrat Morera
Explica que hi ha un plataforma anomenada Carrers per a tothom, que
agrupa entitats que treballen amb persones amb problemes de discapacitat
i que voldrien tornar a parlar del tema de la Ordenança de Terrasses.
Joan Bestard
Posa de relleu que hi ha una qüestió relacionada amb el tema sobre com
s’està plantejant la modificació de l’Ordenança perquè és possible que hi
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hagi una relaxació de les pautes i distàncies que tenen les terrasses
respecte façanes, guals i passos de vianants que resulta una complicació
alhora de transitar per l’espai públic. Afegeix que la FAVB està fent pressió
en temes de convivència i creu que és un tema important a tractar.
Montserrat Morera
Indica que s’han aprovat una sèrie de normes quan encara es podia parlar
o fer aportacions.
Fernando Pindado
Respon que l’Ordenança vigent és del mandat anterior però que el que va
haver va ser una iniciativa del Gremi de restauració per modificar
l’Ordenança on es van recollir signatures i que, per l’altre costat, la FAVB
també promou seguir amb el mateix procediment.
Àlex Goñi
Exposa que porten dos anys amb el tema de les terrasses, de fet, explica
que hi ha una Ordenança que s’està mirant que sigui més flexible. En
relació a això, comenta que l’objectiu d’aquest acord és intentar que els
veïns i els turistes estiguin satisfets. Afegeix que l’acord és recent i d’alguna
manera el Gremi de restauració està content.
Albert Recio
Informa que el govern ha arribat a un acord amb el Gremi tot i que el
moviment veïnal i les persones amb discapacitat no estan d’acord.
Anna Balletbò
Proposa reunir-se amb ells per saber quin tipus de coses creuen que han
quedat fora perquè no serà viable si es fa un altre grup de terrasses.
Àlex Goñi
Comenta que hi ha un govern de la ciutat que s’encarrega d’aquest tema ja
que s’està portant a un nivell polític, per tant, afegeix que seria bo no doblar
la feina.
Fernando Pindado
Aconsella que si hi ha una iniciativa ciutadana tornar a fer un grup sobre
aquest tema no té sentit perquè ja s’està produint el debat ciutadà amb la
recollida de signatures.
Andreu Parera
Proposa que de cada grup estaria bé fer una mini fitxa amb quatre dades:
el títol del grup, l’objectiu, qui són els referents i quins són els temes de
debat. Explica que hauria de recollir la informació bàsica i suficient perquè
per què la gent pugui decidir a quin grup apuntar-se.
Joan Bestard
Argumenta que té un cert sentit que el Consell de Ciutat tracti la qüestió de
les terrasses tenint en compte que el Consell de Ciutat és l’òrgan de
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màxima representació de les entitats de la ciutat ja que en aquest Consell
hi han una sèrie d’entitats que valoren que aquesta modificació sigui
adequada i si el Consell de Ciutat es pronuncia en aquest sentit, seria un
èxit assegurat.
Fernando Pindado
Respon que perquè el Consell de Ciutat es pronunciï no cal que hi hagi un
grup de treball, només és suficient que qualsevol persona faci la proposta
per l’ordre del dia del Plenari del Consell de Ciutat. Apunta que qualsevol
persona o entitat pot venir a la Permanent amb la proposta i és aquí on
s’acorda el contingut i si s’ha de portar al plenari. Afegeix que el grup de
treball serveix per elaborar el contingut però si aquests continguts ja estan
elaborats no cal treballar el doble.
Àlex Goñi
Indica que també es pot tractar el tema de l’ocupació de la via pública
il·legal, el tema del top manta i el de les bicicletes ja que són temes que
també s’haurien de tenir en compte.
Fernando Pindado
Respon que la ciutat és plural i diversa i el que es tracta és de provocar el
debat tot i que no cal que s’arribi a unes conclusions o a uns acords,
simplement discutir i veure pros i contres.
Àlex Goñi
Respon que no està en contra del debat només adverteix que hi ha temes
que poden ser innovadors i altres temes que, a nivell polític, ja s’estan
treballant, és a dir, és diferent portar un tema on hi ha debat polític que un
altre on encara no s’ha donat aquest debat.
Andreu Parera
Nombra els temes i les persones referents a mode de resum:





El grup de treball Rellançar Barcelona: Àlex Goñi, Àngels Esteller i
Anna Balletbò.
El grup de treball Desigualtats: Àngels Guiteras, Albert Recio, Delfí
Cosialls, Joan Bestard i Enric Canet
El grup de treball Seguiment dels Pressupostos: Inma González,
Montserrat Morera i Albert Recio
El grup de treball Cooperació Públic-Privada: Àngels Guiteras i
Montserrat Morera

Montserrat Morera
Afegeix que li passarà la informació al Jordi Porta de la Fundació Jaume
Bofill que van ser els qui van fer aquesta proposta.
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Andreu Parera
Destaca que si hi ha alguna persona del Plenari que vulgui obrir un tema
que s’ha passat per alt a la Permanent, se li adjunti també el model de fitxa
pertinent per fer la proposta. Recorda que es marcaran uns terminis perquè
les persones vagin apuntant-se i a la propera Permanent ja se sabrà
quanta gent s’ha anat apuntant a aquests grups i en funció de l’èxit o no es
decidirà si arrencar tots els grups alhora o prioritzar i començar per uns i
després per uns altres.

4. Proposta Informe d’activitat anual a presentar al Consell Municipal
Fernando Pindado
Informa que seria la primera vegada que el Consell de Ciutat presenta
l’informe sobre el que s’ha fet durant l’any anterior als regidors i regidores
de la corporació. Indica que aquest tindria un contingut simbòlic i que s’ha
de fer el primer trimestre de l’any que podria ser al març. A nivell de
continguts, s’hauria de determinar quins són els elements que s’han de
posar en valor i una certa explicació de quina és la tasca que ha fet el
Consell de Ciutat durant aquest temps. Afegeix que haurien d’anar dues o
tres persones a fer la presentació de no més de quinze minuts i que la resta
pot anar com a públic. Indica que això suposa que algú ha de començar a
elaborar aquest text.
Albert Recio
Exposa que el treball bàsic que s’ha fet són els dictàmens, el dietari
d’activitats i la Jornada que es va dur a terme.
Andreu Parera
Apunta que les dades bàsiques de l’activitat del Consell de Ciutat ja les
tenen recollides però que faltaria afegir la part més qualitativa.
Àngels Guiteras
Informa que, de cara l’any vinent, es podria decidir entre tres o quatre
indicadors a part de la memòria, com per exemple, la participació de
persones al Consell per veure la regularitat de la presència de gent als
plenaris.
Andreu Parera
Proposa una reunió amb unes quantes persones de la permanent per
analitzar les dades i pensar en una proposta d’informe.
Raimond Blasi
Indica que seria interessant que el Plenari del Consell de Ciutat aprovés la
memòria que despès s’haurà de presentar al Plenari de l’Ajuntament ja que
és un document amb força consistència. Afegeix que hi ha el compromís a
l’article 59 del Reglament que el Consell de Ciutat celebri un Plenari del
balanç de l’estat de la ciutat que també s’ha de presentar al Plenari del
9

Consell de Ciutat, així doncs, proposa que l’estat de la ciutat així com
l’aprovació de la memòria es puguin dur a terme en un mateix plenari.
Fernando Pindado
Informa que si hi ha acord de la Permanent es pot fer així tot i que potser
seria millor convocar el plenari a l’abril que no pas al març i el pròxim
convocar-lo al mes de juliol.
Trini Capdevila
Indica que es pot fer el Plenari durant els primers dies d’abril perquè doni
temps de passar-lo a la Comissió de Presidència.
Fernando Pindado
Apunta que es pot fer a l’abril sempre i quan el govern hagi tancat el
pressupost ja que aquest rendiment de comptes fa referència al que s’ha
fet l’any anterior i al que es farà l’any vinent.
Raimond Blasi
Informa que els grups municipals ja disposen de l’informe sobre l’estat de la
ciutat.
Maria Magdalena Barceló
Clarifica que el balanç de l’estat de la ciutat és només explicar el que s’ha
fet en polítiques d’habitatge, persones sense llar, etc., respecte de l’any
anterior i indica que ja es disposa d’aquest document que no depèn del
tancament o no del pressupost.

5. Torn obert de paraules
Anna Balletbó
Indica que la Fundació Rafael Campalans fa set anys que realitza un
seminari sobre xenofòbia i convida als membres de la Permanent a assistirhi el 16 de febrer a les 11h a la Ramón Llull. Informa que vindrà l’Alcalde de
Salt que parlarà sobre el deteriorament de les relacions i la convivència
arran dels atemptats del passat mes d’agost.
Fernando Pindado
Comenta que aquest any es fa l’Assemblea de l’Observatori de Democràcia
Participativa els dies 26, 27 i 28 de novembre i destaca que ara estan fent
el programa i volen que hi hagi gent diversa. Per aquest motiu s’estan
organitzant amb la col·laboració d’altres organismes un fons de solidaritat
per facilitar que altres països puguin acudir també a l’esdeveniment. Indica
que seria bo que el Consell de Ciutat tingués un paper en aquest acte
encara que només fos a títol informatiu.
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ACORDS:


Enviar el model de fitxa resum de cada grup als seus referents perquè
desenvolupin les propostes de grups de treball. Posteriorment s’enviaran
aquestes fitxes a tot el plenari per a que s’apuntin als grups de treball
que més els hi interessin. També es donarà la possibilitat, a qualsevol
membre del plenari, de proposar altres grups de treball diferents. En
aquest cas, hauran de reomplir prèviament la fitxa resum.



Els noms dels grups de treball que s’enviaran al Plenari perquè la gent
s’apunti, així com les persones referents de cadascun:
-

El grup de Rellançar Barcelona: Àlex Goñi, Àngels Esteller i Anna
Balletbò.
El grup de Desigualtats: Àngels Guiteras, Albert Recio, Delfí Cosialls,
Joan Bestard i Enric Canet
El grup de Seguiment dels Pressupostos: Inma González, Montserrat
Morera i Albert Recio
El grup de Cooperació Públic-Privada: Àngels Guiteras i Montserrat
Morera



Decidir a la propera permanent el calendari que tindran els grups de
treball durant el 2018, en funció del nombre total de grups de treball que
hagin sorgit i de les persones que s’hi hagin apuntat (es valora que
siguin un mínim de 5 persones per grup).



Realitzar una reunió amb membres de la Permanent per elaborar la
proposta d’Informe anual de l’activitat del Consell de Ciutat.



Celebrar un plenari extraordinari al mes d’abril on es tractarà l’estat de la
ciutat i l’aprovació de l’informe anual d’activitat del Consell de Ciutat.



Mantenir contactes amb la Plataforma “Carrers per Tothom” per conèixer
les seves propostes vers la Ordenança de les Terrasses. A partir d’aquí
valorar si el Consell de Ciutat s’adhereix o no a les seves
reivindicacions.
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