ACTA COMISSIÓ PERMANENT
Dia: 24 d’abril de 2019
Hora: 18:00 – 20:00
Lloc: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel, 4. Sala del Mig de Lluís Companys

Assistents
Persones convidades
Carme Panchón
Enric Canet
Jordi Giró

Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana
Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana
Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana

Vicepresidències
Montserrat Morera

CAB

Grups Municipals
Eloy Valdecantos
Mari Fernàndez
Raimond Blasi
Trini Capdevila

C’s
PSC
PdeCat
ERC

Consells Ciutadans de Districte
Joan Bordetas

L’Eixample

Consells Sectorials de Ciutat
Enric Francès
Joan Martínez

CMBA
Consell Assessor Gent Gran

Institucions Significatives
Albert Recio
Ann Desola
Beatriz Julieta Blanco

FAVB
CJB
CJB

Fitxer General d’Entitats
Àngels Guiteras

ABD

Persones de Renom Ciutadà
Laura Rojas
Registre Ciutadà
Montserrat Ferrando
Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado
Andreu Parera
Jose Cabrero

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

S’excusa:
Albert Recio, Alejandro Goñi, Anna Balletbó, Delfí Cosialls, Josep Lluís Alonso.
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Documentació lliurada
•
•
•

Informe 2018 de la Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Barcelona
Ordre del dia
Acta Comissió Permanent del 27 de febrer de 2019

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Presentació informe Comissió Empara 2018
Valoració darrer plenari del Consell de Ciutat
Valoració intervenció al plenari municipal
4.1. Presentació memòria
4.2. Presentació proposta d’acord
5. Estat grups de treball
5.1. Cooperació Publico-Privada
5.2. Visibilitat i Comunicació. Revisió, composició i funcions del Consell Consultiu i
Assessor BTV
5.3. Desigualtats i Vulnerabilitat
6. Procés de renovació dels membres del Consell de Ciutat
7. Torn obert de paraules

Recull de continguts
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior.
2. Presentació informe Comissió Empara 2018
Parla Carme Panchón de la Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana i
manifesta la seva satisfacció per presentar aquest informe. Fa menció a la trajectòria
d’aquesta comissió i com s’han elaborat més informes que es poden trobar en l’apartat de la
Comissió d’Empara del portal Decidim. Parla de la constitució de la comissió i de com, encara
no generar informes vinculants, s’espera un retorn per part de l’Ajuntament de Barcelona,
qüestió que va ser adreçada en una reunió amb l’alcaldessa i la vicepresidenta del Consell de
Ciutat de manera molt cordial.
Passa a comentar el contingut de l’informe presentat i exposa les següents recomanacions:
•

•

Que la Comissió de Govern i el Consell de Ciutat promoguin el coneixement del
Reglament de Participació Ciutadana entre els grups municipals de l’Ajuntament,
també a cada un dels districtes de la ciutat.
Que la Regidoria de Participació i Districtes i la Direcció de Democràcia Activa i
Descentralització impulsin una campanya per donar a conèixer el Reglament de
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•

•

•

Participació Ciutadana entre les entitats i la ciutadania, incloent-hi presentacions a les
3 entitats, i ofereixin de forma regular formació interna sobre el Reglament de
Participació Ciutadana al personal de les diferents àrees i districtes de l’Ajuntament
Que la Comissió de Govern, el Consell Municipal i el Consell de Ciutat prenguin les
mesures adients per a donar major difusió a l’existència de la Comissió d’Empara com
a garant dels drets emanats del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Barcelona.
Que tots els òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona siguin informats de
les funcions de la Comissió i tinguin coneixement del procediment per sol·licitar la seva
opinió en relació amb la interpretació de la normativa aplicable a les institucions de
participació ciutadana municipals.
Que es posi en marxa el procés per renovar la Comissió Assessora l’any 2020, tot i no
haver exhaurit el mandat de quatre anys des del seu nomenament, per adaptar-se a
allò que estableix l’article 114.8 del Reglament, que indica que s’ha de renovar “el
primer any posterior a les eleccions municipals”.

Pren la paraula Jordi Giró de la Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana i
clarifica que aquesta és una eina del Consell de Ciutat i com a tal està al servei d’aquest i per
extensió de la ciutadania.
Es parla de la mancança de coneixement de la Comissió d’Empara del Reglament de
Participació Ciutadana i les seves funcions. Es parla també de la confusió general entre el
Consell de Ciutat i l’Administració. Es considera la no coincidència de les eleccions del Consell
amb les municipals com a forma de confirmar la seva independència.
Parla Raimond Blasi i manifesta la seva disconformitat per no haver tingut dret a audiència per
fer els seus posicionaments com a grup en relació a la Iniciativa Ciutadana.1
Parla Fernando Pindado sobre el Reglament de Participació Ciutadana i el seu desplegament
que, sempre serà canviant, perquè les dinàmiques social són canviants. Cal estar amatent a
aquestes dinàmiques per anar adequant el sistema de participació cristal·litzat al Reglament a
aquesta realitat canviant. Fa menció a la importància dels organismes externs per efectuar
control a l’Administració i l’interès que tindria fer una trobada amb òrgans similars d’altres
ajuntaments, similar al la que es va fer amb altres Consells de Ciutat de Catalunya i Espanya.
Respecte de la renovació de la comissió d’Empara diu que s’ha d’interpretar de manera
adequada el reglament quan diu que el nomenament dels seus membres te una durada de 4
anys i que s’ha de renovar cada començament de mandat. Considera que tenint en compte
que aquesta Comissió és de transició entre el mandat municipal que ara finalitza i el nou seria
més convenient no renovar-la i mantenir-la fina a finals del mandat 2019-23, tot i que això serà
una cosa que decidirà la nova corporació.
3. Valoració darrer plenari del Consell de Ciutat

1

Informe 01 sobre les votacions del ple extraordinari de 10 d'abril de 2018 amb relació a les consultes
d'iniciativa ciutadana
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Es reflexiona sobre fer un seguiment de les assistències i posar mesures. Es troba a faltar més
participació per part de les entitats i s’invita a replantejar els dos minuts que es disposen per
torn de paraula. Es parla en general de donar més protagonisme a les entitats en el plenari del
Consell de Ciutat, i de donar més espai a les veus que tenen una participació menys
sistematitzada.
Es fa esment a la visibilització del Consell i es conclou que ja existeix un grup de treball que
vetlla per la seva eficàcia.
S’al·ludeix a l’eficàcia de les sessions del Consell i es proposa que els i les ponents facin arribar
el contingut de les seves intervencions per endavant. Es reflexiona sobre la difusió del treball
fet entre altres òrgans de participació i es manifesta la manca de simbiosis entre els òrgans
que formen part el Consell de Ciutat. Es proposa fer un grup de treball amb la finalitat de
desatomitzar el Consell.
Es debat sobre un possible replantejament del Consell i el plenari, es planteja afegir un punt
del dia en la pròxima Permanent per redefinir el funcionament i sentit d’aquest.
4. Valoració intervenció al plenari municipal
S’explica que és la segona vegada que el Consell de Ciutat intervé en el plenari municipal
presentant la seva memòria d’activitat.
També durant l’esmentat plenari Municipal, el Consell de Ciutat va presentar per primera
vegada una proposta d’acord, concretament sobre la declaració institucional, en relació a les
problemàtiques vinculades a la tramitació del certificat digital de les entitats. Més
concretament es va demanar:




Sol·licitar i treballar per la coordinació entre les administracions per facilitar aquestes
gestions amb un cost mínim o nul pera les entitats sense ànim de lucre.
Sol·licitar i treballar perquè tant Ajuntament de Barcelona com Generalitat puguin
emetre certificats a entitats sense ànim de lucre, des de la proximitat.
Mentre no es puguin solucionar cercar alternatives per aquells projectes col·lectius
que seguiran afectats per la bretxa digital.

Finalment, aquesta proposta d’acord va ser aprovada pel plenari municipal.
També es reflexiona sobre el poc temps disponible (8 minuts) per a la intervenció durant el
plenari municipal. Es comenta que es va fer la proposta d’acord i es va demanar suport
institucional. Es reflexiona sobre la dificultat per poder fer impacte amb un temps d’exposició
tan limitat.
5. Estat grups de treball
5.1. Cooperació Publico-Privada
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Una vegada el Dictamen ha sigut aprovat, s’explica, s’està treballant dos temes, el de
mecenatge i el de fiscalitat, reprenent la fórmula inicial mitjançant propostes al Decidim i la
cerca d’experts per fer ponències sobre els punts claus a debatre.
5.2. Visibilitat i Comunicació. Revisió, composició i funcions del Consell
Consultiu i Assessor BTV
Es comenta que s’està treballant en la revisió de la composició del Consell Consultiu i Assessor
de BTV. En la sessió anterior es va comptar amb la Maria Corominas que va fer una
comparativa de tots els consells consultius i assessors de mitjans de comunicacions del
territori. Es farà una proposta en el pròxim plenari del Consell de Ciutat.
5.3. Desigualtats i Vulnerabilitat
S’explica que se segueix a l’espera dels dictàmens del Consell Municipal de Benestar (CMBS) i
l’Acord Ciutadà. El Consell de Ciutat servirà de caixa de ressonància del treball fet i com a
coordinador entre òrgans.
6. Procés de renovació dels membres del Consell de Ciutat
Donat que els nomenaments provenen de diferents seccions del Consell, s’acorda segmentar
el procés per col·legis amb diferents terminis de manera gradual per facilitar el traspàs.
7. Torn obert de paraules
Pren la paraula Joan Martínez i convida als i les presents a l’última sessió de la 5a Convenció
Les veus de les persones grans que serà el dia 7 de maig a les 9h al carrer Balmes 132.
La propera Comissió Permanent serà el 22 de maig.
Es tanca la sessió

Acords
»

El procés de renovació dels membres del Consell de Ciutat serà segmentat per col·legis
(ciutadans i ciutadanes elegits per sorteig, entitats, consells sectorials, consells
ciutadans de districte...) amb diferents terminis i de manera gradual per facilitar el bon
funcionament i el traspàs d’informacions.
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