COMISSIÓ PERMANENT
Acta de la sessió del 8 de febrer del 2016
Sota la presidència del Sra. Gala Pin, Regidora de Participació i Territori, s’inicia la sessió a
les 18:30 a la Sala Lluis Companys

Assistents
Sra. Maria Hernández en representació del CJB i Vicepresidenta Primera del Consell de
Ciutat; Sr. Carlos Aledo en representació de l’apartat de Persones del Registre Ciutadà; Sr.
Emilio Ruiz, en representació de l’apartat de Persones del Registre Ciutadà; Sr. Albert
Riera en representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya (FAPAC); Sr. Jordi Gras, en representació del Consell Ciutadà de Sant Martí; Sr.
Raimond Blasi, en representació del Grup Polític Municipal de CiU ; Sr. Josep Garganté,
en representació del Grup Municipal de la CUP; Sr. Enric Canet, en representació de Casal
dels Infants per l’acció social als barris; Sra Elisenda Rius en representació de l’apartat de
Persones d’Especial Rellevància Ciutadana i Sra. Mari Fernàndez, en representació del
Grup municipal socialista.
S’excusen
Sra. Raquel Díaz, en representació del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat (IMD); Sra. Eulàlia Pernarnau en representació del Secretariat d’entitats
Sants, Hostrafrancs i la Bordeta; Sr. Miquel Nadal en representació del Consell Assessor
de la Gent Gran; Sra. Marilen Barceló, representant del Grup Polític Municipal de
Ciutadans. Sra. Roser Vallhonesta, en representació del Consell Ciutadà d’HortaGuinardó; Sra. Montse Morera en representació del Consell d’Associacions de Barcelona
Sra. Àngels Esteller en representació del Grup Politic Municipal de PPC; Sr. Alejandro
Goñi, President de PIMEC-comerç i vicepresident segon del Consell de Ciutat; Sr. Enric
Estrenjer en representació de l’apartat de Persones d’Especial Rellevància Ciutadana i
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Assistits per la Sr.Orland Blasco de la Secretària Tècnica del Consell de Ciutat

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Seguiment de la renovació del Consell de Ciutat
3. Valoració del Plenari del 17 de desembre
4. Informacions del PAM
5. Altres qüestions

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta sense cap esmena
2. Seguiment de la renovació dle Consell de Ciutat
Sr. Orland Blasco informa que els grups municipals ja han fet la proposta de noms per
l’apartat de persones rellevants, i que ara es vol portar aquest àmbit i el de les
d’institucions rellevants al plenari de finals de febrer pel seu nomenament. També
informar que s’han admès la proposta de cinc entitats per ampliar de 20 a 25 l’apartat
d’institucions rellevants. Informar que els dues persones que ha de proposar BComú estan
pendents i que es procurarà no endarrerir-se per fer el seu nomenament el mes aviat
possible.
Sra. Gala Pin informa que la quinzena persona rellevant es va decidir que l’escollis la
comissió permanent, demanar si hi ha alguna proposta per cobrir aquesta plaça. Des de la
secretaria del Consell de Ciutat es proposa com a candidata la Maria Jose Calvo, que va ser
secretaria del consell des del 2008 al 2011, es demana l’opinió dels assistents a aquesta
proposta.
Sr. Enric Canet opina que no ha pensat en mes candidats i que podria ser una bona opció
la proposta feta des de secretaria.
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Sr. Emilio Ruiz explica que es cert que no ha pensat en mes candidats i donaria suport a la
proposta si no es fan mes propostes.
Sr. Raimond Blasi es partidari de presentar mes propostes per poder escollir entre mes
d’un candidat, per tenir mes opcions i varietat de candidats.
Sr. Orland Blasco diu que la proposta de nom la fet des de secretari per saber si generava
consens, es cert que es poden mirar mes candidats i des de secretaria s’està obert a
d’altres propostes que es poden fer arribar, tot i així recorda que es un debat que no es
pot allargar molt, si es vol anar resolen els diferents passos per la renovació i el
nomenament de les persones, a mes recorda que aquesta es la darrera permanent abans
de la renovació.
Sra. Gala Pin diu que es pot donar uns dies mes perquè es facin mes propostes de noms i
decidir quina candidatura es presenta com a permanent, si no hi haguessin mes
propostes, si sembla be, es nomenaria a la única persona proposada.

3. Valoració del Plenari del 17 de desembre
Sra. Gala Pin expressa que el plenari va anar be segons la seva opinió, van haver-hi moltes
intervencions i creu que va ser prou plorar i àgil. Tot i així encara creu que s’ha de treballar
perquè hi ha sectors de la ciutadania que no estan representats al Consell de Ciutat,
també vol expressar que es necessari que s’apunti mes gent als grups de treball , per
donar mes pluralitat i vida en aquest òrgan de participació.
Sr. Raimond Blasi diu que potser s’haurien d e dinamitzar mes els plenaris, que tot i així es
un espai prou plural i que potser s’haurien de preveure mes recursos tècnics per millorar
certes coses.
Sr. Enric Canet diu que es un espai en que sha sentit escoltat pels alcaldes que l’han
presidit i que això no s’hauria de perdre.
Sra. Gala Pin opina que s’hauria de promoure mes el debat amb temes d ‘interès.
Sr. Enric Canet creu que s imprescindible posar debats d’interès i que hi hagi retorn per
part del govern i del grups municipals
Sr. Jordi Gras diu que cada cop falta mes gent als plenaris i a les comissions també baixa la
participació.
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Sr. Emilio Ruiz creu que es el moment ,a mb la renovació, de reconsiderar el
funcionament del Consell de Ciutat.
Sra. Elisenda Rius, creu que el tema clau son els temes a poder debatre, si son
interessants les persones s’impliquen, es bàsic que sigui un espai per generar opinió,
potser fent-lo mes obert.
Sra. Gala Pin, creu que li falta diversitat i li sobra formalitat, s’ha d’aconseguir que es faci
escoltar el que diu el Consell de Ciutat.
Sr. Raimond Blasi opina que potser es ta massa reglat el funcionament dels plenaris, el
temps esta molt tassat, perquè funcionin aquest espasi han de tenir tècnics al darrera i
s’ha d’obrir le debat de quins espasi son els adequats.
Sra. Gala Pin diu que el consell hauria d poder canalitzar i poder fer propostes al plenari,
per fer això cal replantejar el ROM
Sra. Maria Hernández creu que la feina es fa abans del plenari, als grups de treball.
Sr. Jordi Gras creu que el debat sobre les Normes de participació que es va fer en el darrer
plenari, pot ser un element important per agafar idees i millorar el funcionament dels
òrgans de participació. Es bàsic si ara es torna a obrir aquest debat fer cas i escolta a la
ciutadania i les entitats per fer els canvis que es creguin necessaris i sobre tot fer retorn de
les propostes.
Sra. Maria Hernández creu que els plenari no son l’espai central , la feina es fa als grups
de treball i s’ha de poder insistir que aquest es l’espai per incorporar-se.
Sr. Enric canet, potser cal pensar en algun altre espai perquè entitats que nomes van als
plenaris puguin participar mes , però s’ha d’insistir que els espasi de treball son els grups
de treball , també vol recordar que hi ha sectors que sempre s’han implicat, com les
persones del registre ciutadà, i en canvi d’altres sempre han estat poc participatius en
grups, com es el cas d ela major part de els institucions que formen part d’aquest àmbit.
Sa. Gala Pin, recull les aportacions que s’han fet, i recorda que s’ha d’impulsar que les
persones i sinstuciosn que ara estaran participin i s’impliquin, pensar com es pot aportat
algun reconeixement que faciliti la implicació.
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4. Proces del PAM
Sra. Gala Pin explcia que l’1 de febrer s’ha iniciat la Plataforma de participació del PAM,
que ara s’incien les cites presencials i la psoibltiat de fer propostes a la plataforma digital.
Sr. Orland Blasco explica que el Consell de Ciutat inicia el debat sobre el PAM amb el taller
del 22 de febrer i la segona part que es farà l’1 de març. En aquest espai deliberatiu s’ha
convidat a participar a les entitats, persones i institucions, tant les noves que s’incorporen,
com les que amb la renovació deixaran de formar-ne part
5. Altres qüestions
- Es proposa que Enric Canet formi part de la taula de ciutat per l’abordatge d
ela venda irregular
- S’informa del procés participatiu que s’endega pel procés de nomenament de
la sindicatura de greuges
- S’informa de la iniciativa de la bústia ètica iniciada per la direcció de
transparència, i que posteriorment s’anirà informant al consell de ciutat sobre
al seva evolució amb la possibilitat de debatre el seu funcionament per part del
Consell de ciutat
- S’informa que el plenari de constitució esta previst que es faci el mes d’abril i
que per tant avui es la darrera sessió de la comissió permanent, i que aquesta
es tornarà a reunir un cop es ratifiqui la seva composició en el plenari renovat
del Consell de Ciutat
Diverses persones expressen la seva satisfacció d’haver format part d’aquest espai i la
regidora Gala Pin agraeix la feina feta per les diferits persones que hi ha format part

Sense cap tema més a tractar, la sessió finalitza a les 20: 45h
Certifica, Orland Blasco, Secretari tècnica
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ACORDS

ACORDS
1. S’acorda donar mes dies per si hi han mes persones proposades per la
candidatura de persones rellevants de la comissió permanent
2. Es dona el vist i plau al taller debat del PAM del 22 de febrer i 1 de març
3. S’acorda que aquesta sessió de la Comissió Permanent es la darrera amb
l’actual composició
4. La nova comissió permanent iniciarà la seva feina un cop quedi proposada i
validada en el primer plenari de constitució del Plenari renovat.
5. S’acorda nomenar a Enric Canet com a membre del Consell de Ciutat a la
Taula de Ciutat per l’abordatge de la venda irregular.
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