ACTA COMISSIÓ PERMANENT
Data: 20 de juliol de 2017
Hora: 18.30h
Lloc: Sala Lluís Companys

Persones assistents:
Laura Rojas (Especial Rellevància)
Joan Martínez (Consell Assessor de la Gent Gran)
Joan Bordetas (Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample)
Delfí Cosialls (Registre Ciutadà)
Inma González (Registre Ciutadà)
Trini Capdevila (Esquerra Republicana)
Enric Francès (CMAB)
Alejandro Pérez (CJB)
Jordi Gras (Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí)
Àngels Guiteras (ABD)
Vicenç Tarrats (CCOO)
Inma Verdie (C’s)
Raimond Blasi (PDeCAT)
Joan Vidal (Associació Músico Cultural)
Albert Recio (FAVB)
Montse Morera (CAB)
Montserrat Pallares (AMB)

Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado, Comissionat de Participació
Manel Punsoda, director de Democràcia Activa
Andreu Parera, tècnic de Democràcia Activa i Descentralització
Josep Ayuda, tècnic de Democràcia Activa i Descentralització
Míriam Esteve, suport al Consell de Ciutat
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Raimond Blasi comenta que en lloc de CiU és PDeCAT.
Fernando Pindado indica que a l’acta posa que es podrà veure el plec però que
en realitat no és així, que el que es farà és explicar en què consisteix.
Fernando Pindado presenta Manel Punsoda coma Director de Democràcia
Activa.

2. Valoració del Plenari del Consell de Ciutat
Andreu Parera explica que la Montse Morera s’excusa i que ha enviat un correu
electrònic amb la valoració del Plenari on felicita als grups de treball pels seus
continguts tot i que afegeix que es va allargar, ja que aquest semestre s’ha fet
molta feina. En relació a aquest tema, indica que ella és més partidària de
treballar menys però més a fons. A més afegeix el següent:
“Caldria veure com fem el seguiment de les conclusions d'aquests grups de
treball i comissions i com vetllem a fi que les nostres recomanacions es puguin
dur a terme. Potser una persona de cada grup (o més) podria fer ser-ne
responsable a fi de concretar-les bé, fer-ne el recordatori i seguiment.
A les tres que es van presentar (no compto normes que suposo es tancarà
aquest mes) cal afegir la de subvencions i la que està funcionant sobre
comunicació. Si ningú hi està interessa m'apunto a fer el seguiment de
subvencions.
A nivell més formal crec que hem de ser més estrictes en l'ordre establert, els
temps de les paraules i en quins moments es poden fer les intervencions segons
les pautes donades i fixades (en el cas del darrer plenari per correu electrònic)
Sempre quedar obert el torn de paraules per poder afegir allò que qualsevol
membre del Consell de Ciutat vulgui parlar, aportar o preguntar”.
Enric Francès exposa que li va semblar un plenari força polític per la
presentació de l’informe de mig mandat i que s’ha d’anar en compte perquè
aquest és un espai de participació.
Fernando Pindado indica que s’ha de buscar un equilibri amb la representació
política. També que la tendència que s’ha de plantejar en aquest Consell és
tendir més a la “ciutadanització” de l’òrgan que no pas a “l’administrativització”
d’aquest últim. Recorda que la vicepresidenta és ciutadana i que aquesta va
tenir un paper força actiu durant el Plenari i afegeix que de cara al proper
plenari s’haurien de deixar clar quins són els tempos de cadascú.
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Vicenç Tarrats comenta que no sap si tothom tenia tota la documentació i
afegeix que han de tenir un temps per poder valorar-la perquè llavors succeeix
que la gent no pugui participar en coneixement de causa.
Fernando Pindado respon que van enviar tota la documentació juntament amb
la convocatòria.
Jordi Gras apunta que es va fer un pas endavant en la forma de funcionar però
que va trobar molt dens el Plenari i indica que o es fan més plenaris durant
l’any o es realitzen menys grups de treball ja que per aquest motiu la gent no té
més temps de participar.
Raimond Blasi lamenta que no hagués pogut venir l’alcaldessa quan en el
mateix transcurs del dia sí que havia estat a l’Ajuntament. D’altra banda,
explica que se suma a la menció de que la densitat de l’ordre del dia del Plenari
és fruit de la producció dels grups de treball i que se sent satisfet però comenta
que hi havia un tema central que era l’acte de balanç de la ciutat que s’ha
reivindicat des del Consell de Ciutat i que porta el seu temps i això no vol dir
que el Consell fos més polititzat. Afegeix que hi ha una mancança en les
agendes que fa que la part política no hi estigui representada ja que el mateix
dia del Plenari del Consell de Ciutat també es van celebrar Plenaris dels Consells
de Districte i lamenta que els regidors que tenen altres responsabilitats no hi
puguin assistir. Comenta que li va semblar justet el tema de la “campaneta” i
que anaven excessivament marcats per l’hora.
Trini Capdevila reitera que les agendes dels regidors estan com estan però que
si se sap que la regidora que ha d’acudir al Plenari és a la vegada Presidenta del
Districte de l’Eixample és tant fàcil com fer que no coincideixin els dos actes i
afegeix que els regidors tenen responsabilitats i s’ha de tenir en compte per
altres ocasions.
Jordi Gras respon que els plenaris es podrien calendaritzar a primers d’any.
Fernando Pindado indica que intentar ajustar totes les agendes potser
complicat. En relació a això, explica que s’ha de ser conscient perquè pot passar
i proposa definir dues dates fixes per fer que les agendes s’ajustin el màxim
possible.
Jordi Gras afegeix que aquestes dues dates es comuniquin als districtes perquè
ho tinguin en compte.
Raimond Blasi exposa que és més fàcil que s’avisi a Secretaria que és qui
organitza els plenaris i a la Comissió de Govern.
Andreu Parera informa sobre del correu de la Mercè Rei indicant que se li van
demanar disculpes per no haver-ho tingut en compte el dia del Plenari.
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Delfí Cosialls explica que sobre el grup de treball de Desigualtats la regidora de
Drets Socials es va oferir per fer una sessió conjunta i donar continuïtat a la
comissió de treball. D’altra banda, explica que l’informe de ciutat era una
relació de xifres que per als no coneixedors en detall podien no comprendre’l.
Inma González explica que pel que fa al grup de pressupostos no tenen les
dades d’impacte fins que no es tanqui l’any i que en principi tenir una valoració
sense dades a mig mandat tampoc aporta res. Informa que al setembre tornen
a tenir una reunió de pressupostos.
Fernando Pindado respon que en la propera sessió que tinguin ho parlaran.

3. Informe sobre el Reglament de Normes de Participació Ciutadana
Alejandro Pérez informa que ha sigut un procés pel qual s’han fet quatre
reunions i que el punt que ha generat més divergències ha sigut el que
contempla l’àmbit de consells de barri o de districtes. Comenta que en la
passada reunió va venir el Toni Mateo i va transmetre el seu desacord en
alguns punts d’aquest nou Reglament.
Albert Recio indica que en Toni Mateo no havia entès que només es toca el
Reglament i no les Normes de Funcionament de Districtes.
Fernando Pindado informa d’alguns aclariments a nivell tècnic: a la pàgina 4
indica que l’interès general ja inclou al col·lectiu ampli i que aquest no modifica
ni afegeix valor al que s’està dient. A la pàgina 5 article 17, indica que el s’ha de
fer o s’ha de tramitar ja és correcte perquè en català és més imperatiu dir-ho
d’aquesta forma que no pas posar es farà o es tramitarà. En l’article 17 punt 4,
opina que és restrictiu que la iniciativa popular es pugui retirar per motius
justificats.
Inma González creu que està bé posar les causes justificades perquè si s’han
invertit recursos s’han de donar explicacions.
Albert Recio recorda que es va fer una ILP que va arribar al Parlament, es va
esmenar i no es va poder retirar i finalment es va convertir en una altra llei.
Àngels Guiteras opina que en algun lloc s’ha de definir que és una causa
justificada.
Alejandro Pérez comenta que està bé posar causes justificades ja que la
proposta es pot retirar per motius personals aliens al procés.
Finalment, s’acorda en posar (...sempre que argumenti els motius pels quals ho
retira).
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Fernando Pindado apunta que a l’article 39 punt 1 sobre la composició dels
òrgans de participació s’hauria de treure la paraula tècnic que acompanya el
personal municipal. De tal manera que pot quedar així: -les persones vinculades
a l’Ajuntament han de ser regidors o regidores, o consellers i conselleres i
personal municipal. A més, apunta que a l’article 56 el nom del Consell
Municipal no es pot canviar pel del Ple i per tant proposa que es digui el Plenari
del Consell Municipal.
Joan Bordetas explica que hi havia confusió en el nom del Consell Municipal ja
que no se sabia si es parlava de districte o d’Ajuntament.
Fernando Pindado exposa que pel que fa a l’enfortiment comunitari, l’article
102 punt 1 és en realitat l’article 107.
Joan Vidal explica que l’article 104 punt 4 és en realitat l’article 109 i proposa
afegir en aquest mateix article el següent: – que determini l’Ajuntament com a
responsable i tutor el qual tindrà que vetllar pel compliment i la gestió.
S’acorda que en relació a aquest article es posi el següent: - que determini
l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions.
Joan Vidal indica que l’article 105 és en realitat l’article 110 i l’epígraf 2. D’altra
banda, a l’article 111 que és en realitat l’article 112 no cal posar ni Torre
Jussana ni el CRAJ perquè les organitzacions ja tenen capacitat d’assessorament
i cada districte ja posa a disposició els recursos més adients, recorda que
aquests dos centres estan gestionats per associacions i que n’hi ha d’altres.
Alejandro Pérez comenta que efectivament són centres que ara estan
gestionats per associacions però que igualment són serveis municipals.
Vicenç Tarrats explica que li sembla bé que dues entitats públiques de
l’Ajuntament de Barcelona es donin a conèixer i proposa posar a l’articulat
entre d’altres perquè quedi més genèric.
Laura Rojas exposa que si hi ha més entitats que ofereixin assessorament doncs
que es faci un llistat on hi constin totes.
Finalment, s’acorda que en aquest articulat es posi: “Torre Jussana i el CRAJ,
entre d’altres centres de recursos”.
S’acorda treure l’article 111 que en realitat és l’article 112 perquè la
presidència ja forma part dels cinc membres.
Joan Vidal no veu clar que el registre ciutadà s’hagi d’escollir aleatòriament i
per tant planteja definir la composició d’aquest òrgan.
Fernando Pindado no veu clar que s’hagi de fer per eleccions.
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Joan Vidal explica que als consells de districte dels 10 interessats s’escullen dos.
Alejandro Pérez clarifica que és bo que les persones que no coneguin el Consell
de Ciutat rebin la carta perquè és important que la democràcia arribi a tothom.
Vicenç Tarrats aclareix que en aquest plenari hi ha organitzacions diverses però
que a ell no el voten per estar a aquí això depèn de l’ordenament intern de
l’organització.
Joan Bordetas planteja no tocar la composició de la gent que surt de forma
aleatòria.
Albert Recio explica que si algú va a eleccions el que s’acaba muntant és un
sistema de partits i organitzacions i per això és millor un sistema aleatori.
Inma González indica que la participació aleatòria és un mecanisme eficaç
perquè els ciutadans han expressat un interès i involucrar al padró també és un
mitjà per donar-se a conèixer, a més, exposa que és un mecanisme que
garanteix la renovació dels membres.
S’acorda que no s’afegirà aquesta modificació del sistema d’elecció dels
membres del registre ciutadà perquè hi ha consens en que el sistema aleatori
és el més democràtic que hi ha.

4. Calendarització de les reunions
Andreu Parera proposa que es facin un cop al mes d’aquí a final d’any.
Un cop debatut el dia de la setmana que millor s’ajusta a les agendes dels
assistents, el Fernando Pindado aclareix i s’acorda que els dimecres van bé a
tothom.
Andreu Parera exposa que les reunions de la Comissió Permanent seran els
dies: 27 de setembre, 25 d’octubre, 22 de novembre i 20 de desembre.
Després, per l’any 2018 indica que les reunions seran les següents: 24 de gener,
21 de febrer, 28 de març, 25 d’abril, 23 de maig, 27 de juny i 18 de juliol.

5. Altres informacions
Delfí Cosialls informa que la Comissió de treball sobre Comunicació i Visibilitat
va començar a treballar fa dues setmanes i que l’element clau va ser el de
situar el procediment. Comenta que la propera reunió serà al setembre i que
començaran a treballar un cop tinguin el document de la Jornada de Consells.
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Fernando Pindado informa que l’Àrea de Drets Socials està treballant sobre un
informe que es titula “Ciutat, canvi demogràfic, cicles de vida i envelliment”.
Proposa que el grup de desigualtats valori poder incorporar aquesta proposta.
Joan Martínez exposa que el Consell Assessor de la Gent Gran pot portar aquest
document.
Fernando Pindado planteja que seria bo que en Joan Martínez s’incorporés al
grup de treball de desigualtats.
Andreu Parera explica que el document que hi ha sobre les Jornades seria
interessant poder-lo enviar com a molt tard demà, indica que es van inscriure
79 però que al final van assistir 40 per això comenta que la idea és enviar-ho a
les 79.
Alejandro Pérez proposa preguntar amb quin gènere s’identifiquen i la edat per
saber el tipus de públic.
Àngels Guiteras comenta que estaria bé afegir quina proposta faria vostè per
una propera jornada.
Delfí Cosialls explica que es podria incorporar alguna pregunta relacionada amb
la utilitat o aplicabilitat dels continguts.
Àngels Guiteras planteja preguntar també sobre el format o la metodologia de
la Jornada. Afegeix que es canviïn els canals de comunicació per la difusió.
Inma González proposa que s’enviï el qüestionari juntament amb el document i
que si potser que el qüestionari sigui un formulari web.
Vicenç Tarrats comenta que se centraria amb el que ja s’ha iniciat i que
separaria espais d’infraestructures.
Raimond Blasi comenta que hi ha una esmena a l’acta sobre l’informe de
govern que va demanar que no constés com a balanç del PAM.
Alejandro Pérez proposa incloure al qüestionari el llenguatge inclusiu.

ACORDS ESMENES DICTAMEN
-

-

Eliminar “l’interès general” de la pàgina 4 (article 6 punt 2).
Treure l’article 17 de la pàgina 5 ja que s’ha de fer o s’ha de tramitar ja és
correcte perquè en català és més imperatiu dir-ho d’aquesta forma que no
pas posar es farà o es tramitarà.
Al final, a l’article 17 punt 4 s’acorda en posar (...sempre que argumenti els
motius pels quals ho retira).
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-

A l’article 39 punt 1, sobre la composició dels òrgans de participació,
s’hauria de treure la paraula tècnic que acompanya el personal municipal.
L’article 56 no es canviï el nom del Consell Municipal sinó que passi a dir-se
Plenari del Consell Municipal per evitar confusions.
L’article 102 és l’article 107.
L’article 104 és l’article 109 i es proposa que s’afegeixi el següent: - ... que
determini l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions-.
L’article 111 és l’article 112 i en aquest punt es proposa que aparegui
“Torre Jussana i CRAJ, entre d’altres centres de recursos”.
L’article 105 és l’article 110 i l’epígraf és el 2.
Treure l’article sobre la Comissió d’Empara que és en realitat l’article 112.
S’acorda no canviar el sistema d’elecció de les persones membres del
Registre Ciutadà.
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