Acta de la permanent del Consell de Ciutat del dia 7 de desembre del 2015

COMISSIÓ PERMANENT
Acta de la sessió del dia 7 de desembre del 2015
Sota la presidència del Sra. Gala Pin, Regidora de Participació i Territori, s’inicia la sessió a
les 18:30 a la Sala Tinents d’alcalde.

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 i Sr. Josep Garganté, en
representació del Grup Municipal de la CUP .
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; Sra. Maria Hernández, Presidenta del Consell de la
Joventut, vicepresident primer del Consell de Ciutat; 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’Horta-Guinardó; Sra. Montse Morera en representació del Consell d’Associacions de
Barcelona Sra Elisenda Rius en representació de l’apartat de Persones d’Especial
Rellevància Ciutadana 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 Sr. Enric Canet, en representació de Casal dels Infants per l’acció social als
barris
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Assistits per la Sr.Orland Blasco de la Secretària Tècnica del Consell de Ciutat i la Sra.
Maribel Fernàndez Galera, Secretaria Jurídica del Consell de Ciutat.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació acta sessió anterior
Informació sobre els grups de treball OOFF i PAM
Procés de renovació del Consell de Ciutat
Proposta ordre del dia Plenari 17 de desembre

Prèvia
Sr. Raimond Blasi vol expressar el poc encert de convocar una permanent un dilluns de
pont, que tal com es fa evident fa que moltes persones no hagin pogut venir. Demanaria
que altres vegades no es caigui en aquest error i tornaria d emanar un previsió de
reunions del Consell de Ciutat per facilitar un màxima assistència a la reunió.
Sra. Gala Pin reconeix que es un mala data, però que era preceptiu fer una permanent
abans del plenari per acordar els punts de l’ordre del dia i que per aquest motiu s’ha fet
quan hi havia disponibilitat d’agenda.
Sr. Orland Blasco explica que es va fer una consulta a les persones que en formen part i la
meitat del seus membres van manifestar la seva predisposició a assistir en aquesta data i
aquest motiu va comptar alhora de mantenir la convocatòria.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta sense cap esmena
2. Informació sobre els grups de treball del Consell de Ciutat
Sr. Orland Blasco informa que sobre el grup de treball del Pam es farà una primera sessió
el 14 de desembre, han mostrat interès per participar17 persones. Estava prevista que la
segona sessió de treball i el taller previst es faci després de les festes de Nadal.
Sobre el grup de Pressupostos s’informa que s’han fet tres sessions de treball i que esta
previst tenir la proposta d’informe l11 de desembre per poder enviar a tot els membres
del plenari de cara al 17 de desembre.
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3. Procés de renovació del Consell de Ciutat
Sr. Orland Blasco informa dels resultats de la renovació en l’àmbit del registre ciutadà i
del fitxer d’entitats. S’informa sobre els passos per confirmar o canviar el representat dels
consells sectorials i territorials. En darrer terme també s’informa sobre els terminis finals
per tenir tots els àmbits renovats, es vol tenir pel 15 de gener el procés acabat, d’aquesta
manera es podria endegar el procés administratiu de nomenament i aprovació de les
noves persones que formaran.
Sr. Josep Garganté demana el termini perquè els grups municipals faciliten la seva
proposta de dues persones de l’àmbit de persoens rellevants
Sra. Gala Pin diu que es va acordar que cada grup tindria un termini fisn l’11 d egener per
fer-ho.
4. Proposta ordre del dia del Plenari.
Sra. Gala Pin exposa la proposta de l’ordre del dia del proper plenari del 17 de desembre:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació acta sessió anterior
Presentació de l’Alcaldessa
Presentació, debat i votació del dictamen de Pressupostos i OOFF.
Presentació de l’informe de renovació
Torn Obert de paraules

Sra. Maria Hernández diu que li sembla be, i que ella prefereix explicar el dictamen de
pressupostos i OOFF perquè com a CJB hi ha participat.
Sr. Orland Blasco diu que oferiria al Sr. Alejandro Goñi que expliqui l’informe de
renovació del consell. Demana però que d’altres persones que han format part del grup de
treball facin intervencions sobre la feina feta o sobre aspectes concrets que vulguin
destacar.

Sense cap tema més a tractar, la sessió finalitza a les 20: 10h
Certifica, Orland Blasco, Secretari tècnica
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ACORDS

ACORDS
1. Acord sobre els punts de l’ordre del dia del Plenari del 17 d e desembre
2. Acord per la presentació de l’informe de Renovació i del dictamen
d’Ordenances Fiscals i Pressupostos per part dels dos Vicepresidents del
Consell de Ciutat
3. Acord per evitar fer sessions de la comissió Permanent en dates no idònies.
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