ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT
DATA: 20 de març de 2018
HORA: de 18:00h a 20h
LLOC: Sala Guinovart, Ajuntament de Barcelona
Assistents:
Vicepresidències
Montserrat Morera (CAB)
Àlex Goñi (PIMEC)
Institucions Significatives
Albert Recio (FAVB)
Joan Bestard (CJB)
Registre Ciutadà
Delfí Cosialls
Montserrat Ferrando
Grups Municipals
Raimond Blasi (PdeCat)
Trini Capdevila (ERC)
Raul Medina (Assessor C’s)
Mari Fernández (Assessora PSC)
Persones d’Especial Rellevància
Anna Balletbò
Laura Rojas
Consells Ciutadans de Districte
Joan Bordetas (Eixample)
Consells Sectorials
Enric Francès (CMAB)

S’excusa:
Vicenç Tarrats, CCOO
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1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Queda aprovada l’acta de la sessió anterior.
2.

Informació sobre l’estat dels grups de treball:

2.1

Comunicació i Visibilitat

Montserrat Morera
Informa que el grup està pendent del pla de comunicació que ha d’enviar l’empresa
Town abans de tornar a reunir-se.
2.2

Rellançar Barcelona

Anna Balletbò
Explica que la primera reunió va ser molt positiva i enumera els principis que van sorgir
i que emmarquen el model de ciutat: ciutat sostenible, inclusiva, oberta, policèntrica,
compacta, ben comunicada i ben construïda. Recorda que els impulsors del grup de
treball van pensar en classificar els temes que es treballarien per subcomissions:
economia i empresa, infraestructura i mobilitat i coneixement, innovació i investigació.
Anuncia les plataformes que també duen a terme una tasca en similar com el Pla
Estratègic, el Pacte Institucional i el Consell Interuniversitari i avança que, en la
propera reunió, el 26 de març s’haurà de decidir a quina subcomissió volen pertànyer,
acordaran un calendari de visites de cara a conèixer les prioritats i els reptes dels
sectors que també treballen aquestes temàtiques. Proposa convidar al Cercle
d’Economia en la reunió del dilluns 26 de març perquè expliqui que estan treballant a
l’entorn de l’àmbit cultural i el desenvolupament de la ciutat.
Àlex Goñi
Informa que s’està treballant molt aquest tema fora del Consell de Ciutat i proposa
que aquest també participi en el Consell de Turisme o la subcomissió que ha creat
l’Alcaldessa per rellançar Barcelona.
Raimond Blasi
Indica que també existeix la Comissió Especial sobre Economia que presideix la Sònia
Recasens, que també incorpora aquesta temàtica a nivell de ciutat. Afegeix que al
Consell de Ciutat ja hi ha un representant de cada Consell Sectorial. Proposa que
potser s’hauria de veure com aquests membres reten comptes en el si del Consell de
Ciutat o en la Permanent tot i que li sembla oportú incorporar la figura de
representant del Consell de Ciutat en òrgans com el que ha creat l’Alcaldessa.
Fernando Pindado
Mostra el seu acord amb el Raimond Blasi ja que no és habitual enviar un membre
d’un òrgan màxim de participació a un altre òrgan de participació que en forma part.
Proposa que seria millor demanar als òrgans de participació que s’incorporin al Consell
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de Ciutat. D’altra banda, exposa que el Consell de Ciutat no és una organització sinó un
òrgan i que, per tant, pot haver-hi mancança de representants per enviar a altres
espais. Afegeix que els grups de treball haurien d’elaborar un full de ruta on constin els
objectius, les accions i les persones que es volen convidar per garantir el seguiment en
tot moment i afegeix que és important definir el resultat del grup de treball en forma
de dictamen, informe o recomanacions.
Àlex Goñi
Insisteix que el Consell de Ciutat hauria d’estar present en la subcomissió que ha creat
l’Alcaldessa per evitar també solapaments.
Fernando Pindado
Opina que hauria de ser algú de la subcomissió de l’Alcaldessa que vingués al Consell
de Ciutat perquè recorda que aquest òrgan de màxima participació és plural i no hi ha
una mirada única que pugui elaborar un discurs propi.
Montserrat Morera
Indica que la subcomissió podria cercar persones del Consell de Ciutat com a
representants.
Joan Bordetas
Explica que com a mínim ha d’haver un pont que garanteixi el traspàs d’informació per
evitar solapaments.
2.3

Desigualtats

Delfí Cosialls
Informa que tant l’Acord Ciutadà com el Consell Municipal per una Barcelona Inclusiva
es van excusar i que per aquest motiu no es va poder debatre sobre la continuïtat i la
manera en com es pot col·laborar amb aquests espais. Destaca que el grup va acordar
tornar a quedar amb l’Acord i el Consell de Benestar Social per treballar els objectius.
Tot i així, informa que van sortir una sèrie d’idees concretes que podrien no ser-hi a
l’Acord. Afegeix que és important l’assistència de l’Acord i el Consell en la pròxima
sessió del 10 d’abril per començar a pensar en objectius concrets.

3.

Convocatòria i funcionament del Plenari extraordinari del 24 d’abril

Fernando Pindado
Indica que aquest Plenari consta de dos punts a l’ordre del dia: 1) L’estat de la ciutat i
2) L’informe de la memòria anual d’activitat del Consell de Ciutat.
Suggereix acabar de definir la distribució del temps per cadascun dels punts d’aquest
Plenari. Passa a explicar la proposta que han elaborat:


20 minuts per la presentació de l’informe del Govern,
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20 minuts per la resta d’assistents del públic que hauran de demanar la paraula
per avançat i assegurar així el temps del qual disposen per intervenir,
20 minuts pels Grups Municipals,
Màxim 5 o 10 minuts per la resposta de l’Alcaldessa o la Ponència,
15 minuts per a la Vicepresidència que presentarà la Memòria del Consell de
Ciutat,
20 minuts per les persones assistents,
15 minuts pels Grups Municipals
5 o 10 minuts per a la resposta de la Vicepresidència

Indica que el total de la sessió és de cent-quaranta minuts (dues hores i vint minuts).
Raimond Blasi
Proposa que les persones assistents disposin de l’Informe de l’Estat de la Ciutat i de la
valoració que van fer els Grups Municipals per donar un major protagonisme als
membres del Consell de Ciutat no polítics. En aquest sentit, proposa reduir les
intervencions del Govern i dels Grups Municipals.
Fernando Pindado
Informa que llavors el Govern faci la presentació en deu minuts, que la resta de
membres del Consell disposin de trenta minuts, els Grups Municipals de quinze minuts
i per la resposta de cinc o deu minuts. Dóna suport a la proposta del Sr. Blasi de reduir
els tempos per atorgar més capacitat de paraula a la resta de membres del Plenari
extraordinari.
Albert Recio
Proposa retallar el temps de la presentació de la Memòria del Consell de Ciutat i
recorda que és rellevant que el debat que sorgeixi de les intervencions dels membres
del Plenari s’acosti el màxim possible a allò que es planteja.
Fernando Pindado
Respon que en temes amplis i oberts com els Pressupostos o l’Estat de la Ciutat on
convergeixen molts factors és més difícil que les persones assistents es concentrin en
un sol tema. Suggereix informar, des del inici de la sessió que el temps de les
intervencions serà estrictament de dos minuts.
Raimond Blasi
Informa que de cara als pròxims plenaris ja disposaran del comptador de temps com el
que tenen ara els Tinents Alcaldes i els Presidents dels Grups.
Fernando Pindado
Proposa que es pot mirar d’utilitzar un programa informàtic per aquests efectes al
Plenari. Indica que, per la primera part d’aquest Plenari, la distribució del temps serà la
següent:
 10 minuts pel Govern,
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40 minuts pels assistents,
15 minuts pels Grups Municipals
5 minuts per la resposta del Govern.

Joan Bordetas
Informa que seria bo que dins els Consells hi hagués una visió compartida dels temes
que es vagin a tractar.
Fernando Pindado
Respon que al mateix temps que els Grups Municipals ho debaten al plenari municipal
es podria enviar als membres del Consell de Ciutat advertint que tots els consells que
vulguin poden reunir-se abans per abordar el contingut i portar-lo al Plenari. De totes
formes, afegeix que es pot enviar l’Informe de l’Estat de la Ciutat i recordar als Consells
i a les Associacions i Entitats que tenen aquesta possibilitat per elaborar discursos des
del seu consens.
Raimond Blasi
Recorda que ell va fer la proposta d’obrir un grup per treballar l’Informe de l’estat de
la ciutat seguint la lògica d’altres anys i explica que no entén com la part política o
tècnica que dirigeix aquest òrgan no hagi impulsat la iniciativa.
Fernando Pindado
Destaca que aquest òrgan té plena capacitat d’autonomia i que no se l’ha de forçar en
cap per implicar-se en grups de treball.
Albert Recio
Respon que aquest grup si el que vol és elaborar un discurs unitari, no pot anar més
enllà de marcar les quatre o cinc idees clau que generin més acord entre els membres.
Raimond Blasi
Per descomptat que el Consell i la Permanent s’autogestionen però creu que li ha de
correspondre al Govern donar aquest petit impuls. Exposa que treballar l’Informe de
l’Estat de la Ciutat o no, depèn exclusivament de si el Consell de Ciutat el considera
preceptiu com el grup de Pressupostos encara que l’obligatorietat no consti per escrit.
Fernando Pindado
Respon que si no s’ha donat el cas és perquè o no hi hagut temps o interès per part
dels membres d’aquesta Permanent per treballar-lo. Destaca que si hi ha un grup de
persones que vol posar en marxa l’escrit sobre el posicionament del Consell de Ciutat
respecte a l’Estat de la Ciutat, es posaran els recursos necessaris per facilitar-ho.
Raimond Blasi
Mostra el seu desacord i fa constar en acta que li sap greu que un tema com el de
l’Estat de la Ciutat, del qual porta parlant des del mes de gener i que inclús va ser un
tema que es va debatre en el marc de les Normes de Participació, el Govern no hagi
acabat de donar l’impuls que creu que li pertoca.
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Trini Capdevila
Explica que creia que l’objectiu era el d’enviar l’Informe de l’Estat de la Ciutat i les
valoracions dels Grups Municipals al Consell de Ciutat de forma que aquest elaborés
un dictamen.
Fernando Pindado
Fa constar en acta que l’única obligació del Govern és convocar al Consell de Ciutat per
debatre aquests temes i recorda que si el grup té interès en treballar aquest aspecte
no hi ha cap problema.
Delfí Cosialls
Exposa que l’Informe de l’Estat de la Ciutat és merament descriptiu i poc polític cosa
que complica el poder extreure una opinió.
Fernando Pindado
Li sembla que es podria traslladar aquesta opinió per escrit al Plenari Extraordinari i
proposa recollir les aportacions via debat electrònic. Recorda que la lectura d’aquest
document, en nom del Consell de Ciutat, es farà just després que l’Alcaldessa efectuï la
lectura de l’informe de l’Estat de la Ciutat.
Delfí Cosialls
Es pot presentar un guió i anunciar el compromís de presentar un document de l’Estat
de la Ciutat a mig o a llarg termini.
Albert Recio
Proposa una reunió per consensuar el contingut que podria ser el dimarts 3 d’abril a
les 17:00h de la tarda.
Fernando Pindado
Informa que tothom que tingui interès pot enviar les aportacions a la Montserrat
Morera, membre del grup.

4.

Memòria anual del Consell de Ciutat 2017

Fernando Pindado
Informa que la distribució d’aquesta segona part serà la següent:
 10 minuts per la presentació de la memòria,
 30 minuts per recollir les intervencions dels assistents i
 10 minuts pels Grups Municipals.
Considera adient traslladar que es vol establir una relació directe entre el Consell
Municipal i el Consell de Ciutat.
Trini Capdevila
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Indica que no creu que sigui necessari que en aquesta part intervinguin els Grups
Municipals perquè ja ho faran al Plenari Municipal.
Fernando Pindado
Exposa que s’han de buscar les persones que portaran la memòria al Plenari Municipal
que tindrà lloc l’últim divendres de maig.
Montserrat Morera
Proposa que siguin les mateixes persones les que facin la presentació de la memòria al
Plenari Municipal.

5. Altres informacions
Fernando Pindado
Indica que molt probablement aquesta setmana se signarà el Decret de la Comissió
d’Empara i que un cop constituïda serà convidada a la Comissió Permanent.
Anna Balletbò
Explica que, durant la primera hora de la reunió del grup de Rellançar Barcelona del
proper 26 de març, es debatrà sobre l’estructura de la comissió i durant la segona hora
l’Alberich vindrà a parlar del Cercle d’Economia.
ACORDS:








Incorporar en la pròxima sessió de la Permanent un punt a l’ordre del dia per
debatre entorn el paper del Consell de Ciutat en altres òrgans o espais
assessors.
Recordar a la resta de membres del Consell de Ciutat la convocatòria del proper
plenari extraordinari del 24 d’abril i les persones que vulguin intervenir
expressin la seva voluntat per avançat i respecti els dos minuts per intervenció.
La Montserrat Morera, el Joan Bordetas, el Delfí Cosialls i l’Albert Recio
acorden trobar-se el 3 d’abril a les 17:00h per elaborar un escrit en nom del
Consell de Ciutat sobre l’Estat de la Ciutat que contindrà totes les aportacions
que la resta de membres enviïn a la Montserrat Morera.
S’acorda que la Vicepresidenta dóna la paraula als Grups Municipals en la
presentació de la memòria anual d’activitat 2017 del Plenari extraordinari,
s’acorda que la Vicepresidenta dóna la paraula als Grups Municipals i que
aquests hi renuncien.
Traslladar al 23 de maig la propera reunió de la Permanent.
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