COMISSIÓ PERMANENT
Acta de la sessió del 28 de setembre del 2016
Sota la presidència del Sr. Fernando Pindado, Comissionat de Participació, s’inicia la sessió a
les 19:00 a la Sala Lluis Companys

Assistents
Sra. Montserrat Morera en representació del CAB i Vicepresidenta Primera ; Sr. Alejandro
Goñi en representació de PIMEC-Comerç i Vicepresident Segon; Sr. Raimond Blasi en
representació del Grup Polític Municipal de CiU; Sra. Àngels Esteller en representació del Grup
Polític Municipal del PPC; Sr. Joan Bordetas en representació del Consell Ciutadà del Districte
de l’Eixample; Sr. Jordi Gras en representació del Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí;
Sr. Enric Francès en representació del CMEB; Sr. Oriol Nicolau en representació del CJB; Sr.
Albert Recio en representació de la FAVB; Sr. Josep Lluís Alonso en representació de la
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa; Sra. Anna Balletbó en representació de l’apartat
de Persones d’Especial Rellevància Ciutadana; Sr. Delfí Cosialls en representació de l’apartat
de Persones del Registre Ciutadà i Sra. Imma Gonzalez en representació de l’apartat de
Persones del Registre Ciutadà, Sra. Imma Berdie, en representació del Grup municipal de
Ciutadans i Sr. Carles Rodriguez, del Grup Municipal d’ERC.

S’excusen
Sr. Miquel Nadal en representació de la CAGG; Sra. Trini Capdevila en representació del Grup
Polític Municipal d’ERC; Sr. Jaume Collboni en representació del Grup Polític Municipal del
PSC; Sra. Laura Rojas en representació de l’apartat de Persones d’Especial Rellevància, Sra.
Marilen Barceló en representació del Grup Polític Municipal de Ciutadans i Sr. Josep Garganté
en representació del Grup Polític Municipal de la CUP i Sra. Àngels Guiteras en representació
de l’ABD.
Assistits pel Sr. Orland Blasco de la Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat

1

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Presentació del Comissionat de Participació i roda de presentacions de la nova
Comissió Permanent
3. Vice-presidències del Consell de Ciutat
4. Calendari sessions de la Comissió Permanent darrer trimestre 2016
5. Grups de treball
6. Torn obert

1.

Aprovació de l’acta anterior

S’aprova l’acta sense cap esmena

2.

Presentació del Comissionat de Participació i roda de presentacions de la nova
Comissió Permanent

El Sr. Fernando Pindado informa que a partir d’ara la Comissió Permanent estarà presidida pel
Comissionat de Participació, i a continuació, es realitzar una roda de presentacions dels nous
membres de la comissió.

3.

Vicepresidències del Consell de Ciutat

Sr. Orland Blasco informa que quedava pendent de nomenar les dues vicepresidències: la Sra.
Montserrat Morera en representació de la CAB i el Sr. Alejandro Goñi en representació de la
PIMEC-Comerç. D’altra banda, diu que falta nomenar les persones de rellevància ciutadana
que venen de Barcelona en Comú que ja estan entrevistats i que s’ha passat el seu nom pel seu
nomenament via plenari.
Sr. Raimond Blasi manifesta la seva tristesa en relació a les formes d’aquest consell. informa
que a l’últim consell plenari l’alcaldessa no hi va poder assistir i és la primera vegada que passa
això. A més, expressa que la benvinguda li tocava a un càrrec electe per fer la presentació
oportuna de qui haurà de presidir aquestes sessions de la Permanent. En relació a la proposta
de nomenament, demana si es pot saber de quan és el decret d’alcaldia perquè, tot i ser
conscient que no s’havia convocat cap permanent fins el 28 de setembre, vol saber quan ha
estat aquest nomenament. A més, diu que Barcelona en Comú encara no s’ha dignat a
proposar les persones de rellevància ciutadana i expressa la seva disconformitat amb l’elecció
de la Maria José Calvo com a persona de rellevància ciutadana, perquè tot i ser funcionària, és
una persona d’un partit i, per tant, la seva independència queda qüestionada. Així doncs,
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proposa que sigui aquesta Permanent la que esculli la quinzena persona i val la pena que es
tingui en compte.
Sr. Orland Blasco explica que en relació a la vicepresidència, hi havien 5 propostes i es van
decidir les dues persones a principis d’agost, al setembre es van passar les dues persones a
serveis jurídics per preparar el decret de nomenament. Explica que les dues vicepresidències
no han de passar per Plenari. També exposa que Barcelona en Comú va proposar dues
persones de diversitat cultural que, de fet, ja van passar per serveis jurídics i ara a l’octubre
entraran a plenari perquè per terminis no han pogut entrar al plenari de setembre. Demana
disculpes per aquest endarreriment administratiu.
Sra. Àngels Esteller informa que el tinent alcalde Jaume Collboni no hi és i indica que els
regidors han de fer un esforç per estar a aquí presents. De fet, també opina que si el govern
convoca una reunió és perquè té disponibilitat per fer-ho i la que consta com a regidora és la
Gala Pin.
Sr. Fernando Pindado afirma que la presidència és ell i que la regidora vindrà quan pugui venir,
de fet, això ja s’ha repetit en legislatures anteriors on presidien també comissionats aquestes
sessions de la comissió permanent.
Sra. Àngels Esteller exposa que al PP són tres regidors i estan fent un esforç per estar a aquí
presents, per tant, la regidora Gala Pin hauria de ser-hi. Apunta que ha de constar en acta que
el que s’exigeix als demés s’ha de tenir en compte.
Sra. Montserrat Morera pregunta com es van escollir els representants dels consells de
districte a la comissió permanent.
Sr. Orland Blasco informa que en aquest cas es van presentar aquestes dues persones i el resta
de representants de districte els hi va semblar be que fossin ells, també vol especificar que
dels deu districtes, tenim dos que esta pendent el nomenament del seu representat al plenari
del consell de ciutat.

4.

Calendari de les sessions

Sr. Fernando Pindado explica que el calendari previst per les pròximes sessions de la Comissió
Permanent serà el 3 de novembre i el 14 de desembre. Proposa fer un plenari de PAM i
pressupostos el mes de desembre.
Seguidament, proposa que al gener es pugui fer un plenari de rendició de comptes, on s’exposi
el que s’ha fet, el que s’havia dit de fer i el que s’ha fet finalment durant l’any 2016 per no
esperar a final de mandat. En relació amb això últim, indica que en aquesta avaluació del 2016
es podrà veure si els elements formals del Consell de Ciutat han funcionat i si aquesta proposta
pot ser encertada.
Sr. Oriol Nicolau celebra la sessió d’ aquesta Comissió Permanent i demana un augment de les
reunions d’aquest espai, sobre tot després de sis mesos en que no s’ha convocat. I li sembla be
que es dinamitzi les sessions de plenari.
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Sr. Fernando Pindado exposa que aquest òrgan pot servir per crear un espai i dedicar una
sessió per veure què ha passat i que es podria haver fet en les polítiques municipals
Sra. Imma Gonzalez manifesta que està molt decebuda perquè fins ara han tingut reunions de
procediment i valoració i expressa que aquesta proposta de comunicació interna en l’àmbit del
Consell de Ciutat de les activitats de l’Ajuntament li sembla bé, però indica que això pot portar
a una pèrdua de temps i no començar a treballar en contingut i constituir els primers grups de
treball. Creu que l’Ajuntament té altres mitjans per proporcionar la informació, i que l’ajudaria
tenir els materials abans per avançar.
Sr. Joan Bordetas exposa que en aquest màxim òrgan de participació de la ciutat i en la
participació és on hem d’incidir en aquest òrgan, creu que li pertoca més al Consell de Ciutat
veure virtuts i defectes. D’altra banda, informa que porta 5 anys on realment ha après molt
però opina que encara no s’ha trobat un encaix entre els consells ciutadans de districte i el
consell de ciutat i s’ha de pensar si aquesta figura és vàlida i pot servir d’ajuda per millorar la
imatge de la ciutat tenint en compte la situació en la que viuen els ciutadans. Així doncs, creu
que s’haurien de recuperar tots els treball sobre participació, que s’han fet molts i s’han
quedat allà, i mirar d’esbrinar si el ciutadà veu aquest consell com un element proper o
s’estaran fent dictàmens tota la vida en comptes de buscar vies i voluntat política. Opina que
es treballi això profundament, i, a continuació, el tema del pressupost.
Sr. Delfí Cosialls indica que és important saber quin és el paper del Consell de Ciutat i reforça
la posició de l’Imma en relació a la utilitat de treballar propostes concretes per anar més enllà i
no quedar-nos en discursos metafòrics i filosòfics.
Sra. Anna Balletbó exposa que li agradaria veure el PAM perquè és aquí on s’observen les
prioritats i el tipus de política que fa l’Ajuntament. Creu que es poden fer les dues coses, PAM
i pressupostos, i demana la possibilitat de convidar a algú per presentar o exposar els
continguts d’aquests temes.
Sr. Alejandro Goñi està d’acord amb que algú vingui a explicar el PAM i els pressupostos.
Recorda que el dictamen de la diagonal va ser molt bo i en alguns temes s’han aconseguit
coses com la taxa turística i la taxa del Parc Güell.
Sr. Fernando Pindado exposa que no ve a fer canvis transcendentals , considera que el que
s’ha fet fins ara i en governs anteriors és prou important. Li sembla bé que s’expliqui el
procediment del PAM per veure els punts forts i dèbils i millorar el procés si s’escau, si aquest
tema és considerat pel Consell com a rellevant. Té més sentit si allò que es vol treballar es
treballi, molts dels presents tenen més feina a part de la que despleguen en aquest consell i
que aquesta capacitat ha de ser operativa i no estar desconvocat durant 7 mesos. Opina que el
paper del Consell de Ciutat és un tema que li sembla prou bé per pensar com pot complir
aquest espai o aquest òrgan les funcions que li pertoquen.
Sr. Enric Francès explica que hi ha dos documents que parlen exactament del que s’està
parlant. Considera que si els presents s’ho llegeixen es pot anar avançant feina i que l’eficàcia o
no del Consell és una qüestió de voluntat política perquè el percentatge de les propostes que
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s’han dut al plenari municipal és molt petit, per tant, considera que no cal veure on som ni cap
on s’ha d’anar.
Sra. Àngels Esteller afirma que el Consell de Ciutat ja té un Reglament i que va ser modificat a
l’octubre del 2014, també té el document de l’estatus i el del rol. De fet, diu que el que s’ha de
fer és començar a operar a partir del marc ja establert.
Sr. Enric Francès diu que s’han de conèixer les regles del joc però que amb aquesta normativa
s’ha estat 7 mesos sense permanent. S’ha de veure de quina manera no cal dependre de la
voluntat política ja que potser hi ha una cosa que es diu autoconvocatòria que pot ser més
viable.
Sra. Àngels Esteller informa que el quòrum per l’autoconvocatòria ha de ser d’un terç.
Sr. Enric Francès indica que a la pràctica això no funciona així. Informa que s’està fent un
treball de revisió de normes de participació que s’hauria de parlar i està relacionat amb el
Comissionat.
Sr. Orland Blasco. Sobre el tema de la revisió de les normes de participació informa que
actualment hi ha un grup motor treballant en això i que el dies 21 i 22 d’octubre hi hauran
unes jornades per intercanviar coneixements entre els consells. Comenta que es podria
muntar un grup de treball del Consell de Ciutat per fer un seguiment, però si l’interès és fer el
grup de treball de funcionament del consell de ciutat abans es pot fer.
Sr. Raimond Blasi exposa que una de les seves competències és el Consell de Ciutat. En primer
lloc, la participació depèn molt de com es concep i, en segon lloc, si te la creus o no. En relació
amb l’anterior, apunta que el gerent ha de posar més recursos materials i humans perquè això
també té a veure amb la credibilitat. S’han parlat de normes de participació però el que falta
és engegar-ho de veritat i mirar que és el que es vol que continuï funcionant i que no.
Sr. Alejandro Goñi apunta que aquí hi ha un desequilibri entre els que porten més anys en
aquest consell i els que no. Informa que això no deixa de ser una casa política i s’ha d’arribar al
consens. Anteriorment s’ha tirat endavant la feina que s’ha fet ha sortit bé sense tenir en
compte el reglament perquè indica que pot ser poc efectiu. D’altra banda, considera que avui
és un dia per conèixer-nos més i que això és com fer un voluntariat perquè es destina un
temps sense rebre cap remuneració a canvi i s’ha de treballar el millor possible per aquesta
ciutat. Recalca que s’ha de començar a treballar i que després ja s’adequarà la llei.
Sra. Àngels Esteller exposa que la gent nova ha de situar-se i saber quin és el paper d’aquest
Consell de Ciutat. Apunta que Secretaria hauria de facilitar aquesta documentació.
Sr. Joan Bordetas explica que Barcelona té la sort de tenir una xarxa forta pel que fa a
l’associacionisme. Informa que als districtes els costa apropar la informació a la ciutadania. Diu
que quan hi ha un desencant vers la política per part de veïns i entitats solidàries se’ls ha de
donar més valor ja que l’acció política necessita de persones compromeses. Per tant, de
marcar un calendari i les coses a treballar i, en funció de cadascú, ja es posarà en marxa.
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5.

Grups de treball

Sr. Orland Blasco informa de que a vegades sortien temes però eren només un títol, ja que
ningú sabia com treballar-los. A partir d’aquí, la Secretaria Tècnica ha elaborat 4 temes com a
propostes, és a dir, no són obligatoris per ningú.
Sr. Alejandro Goñi diu que el tema dels refugiats ja es treballa a altres consells. Considera que
estaria bé treballar temes més mediambientals relacionats amb economia circular.
Sra. Àngels Esteller demana el calendari dels grups de treball preceptius.
Sr. Orland Blasco informa que la comissió permanent és la que autoritza aquests grups de
treball i un cop aprovats es presentaran els plans de treball i el calendari.
Sra. Montserrat Morera proposa com a tema l’espai públic i la gestió de les terrasses.
Sr. Oriol Nicolau proposa el tema de les normes de participació.
Sr Joan Bordetas proposa millorar el model de recollida de residus, creu que és millor treballar
un tema més específic que genèric.
Sr. Albert Recio exposa que el tema de la desigualtat entre districtes pot generar tensions,
treballar-lo a nivell general pot ser millor. Un altre tema de debat pot esdevenir el dels gossos
i els excrements dins l’espai públic.
Sra. Anna Balletbó opina que la mitjana de vida entre barris i districtes és una realitat
inequívoca, i que per tant les desigualtats estan vinculades als territoris.
Sr. Josep Lluís Alonso exposa que es pot treballar en temes mediambientals i de mobilitat
com a proposta . Altres propostes podrien ser: la qüestió dels usos turístics, el fet que ens
haguem convertit en una societat de consum i això ens acaba fent molt de mal, la brandificació
en els castellers, la gentrificació i la compra estrangera d’habitatges per invertir.
Sra. Imma Gonzalez exposa que el tema del turisme impacta en el model econòmic ja que no
repercuteix en àmbits com els de la investigació i s’hauria de mirar com recuperar aquesta
inversió.
Sra. Àngels Esteller proposa la Barcelona com motor econòmic de Catalunya per donar més i
millors oportunitats als ciutadans i fer aquesta economia més potent aprofitant la riquesa de la
diversitat d’actors del Consell de Ciutat. D’altra banda, apunta al tema de les clàusules socials i
opina que s’haurien de treure perquè fomenta les discriminacions i el desplaçament dels més
dèbils.
Sr. Delfí Cosialls proposa que estaria be parlar del reglament, perquè creu que requereix una
revisió.
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Sr. Fernando Pindado indica que el tema d’economia circular, medi ambient i reciclatge està
afectant al sector associatiu, en aquest sentit. Pel que fa al tema de les desigualtats, opina que
es pot fusionar amb la Barcelona com a motor econòmic per generar una política econòmica
que corregeixi aquestes disparitats. Turisme i gentrificació pot anar de la mà i les clàusules
socials pot ser un tema interessant per mirar d’utilitzar el recurs públic per estructures que
tenen un pes diferent. Finalment, apunta que el tema de les normes de participació es pot
treballar si els presents creuen que cal millorar-les, apunta que això es cosa dels aquí presents.
Sra. Anna Balletbó informa que el tema de grans projectes urbans té ganxo.
Sr. Alejandro Goñi diu que comparteix el tema dels grans projectes urbans però que és molt
genèric. Pel que fa al turisme, si no hi ha un tema molt concret pot costar enfocar-lo, tenien en
compta que ja existeix un consell específic sobre aquesta qüestió. El tema espai públic i
convivència pot esdevenir útil per treballar valors d’urbanitat.
Sr. Fernando Pindado exposa que s’han de començar a fer els grups i mirar de definir el tema
sense que ens condicionin els espais.
Sr. Joan Bordetas diu que la informació que es treballa als consells sectorials arribin al consell
de ciutat.
Sr. Fernando Pindado exposa la necessitat de saber quins grups surten d’aquí i la gent que està
disposada a promoure’ls. D’altra banda, creu que els grups es poden fusionar com per exemple
el tema de l’economia circular i el medi ambient o el paquet d’espai públic. O el tema de
normes i funcionament del Consell de Ciutat. Proposa que alguna persona es faci responsable
de cada tema acordat i que es presenti la justificació per escrit als membres de la permanent.

Sense cap tema més a tractar, la sessió finalitza a les 20:45

Certifica, Orland Blasco,
Secretaria tècnica
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ACORDS

ACORDS

1. Els grups de treball proposats són els següents:
 Economia circular i medi ambient (Alex Goñi...
 Espai públic i convivència (Montserrat Morera, Oriol Nicolau)
 Participació i funcionament del Consell de Ciutat (normes de
participació)(Enric Francès, Delfí Cosialls i Imma Gonzalez)
 Desigualtats (Albert Recio i Delfí Cosialls)
 Habitatge i turisme (Josep Lluís Alonso i Imma Gonzalez)
 Barcelona com a motor econòmic (Àngels Esteller...
2. Les persones responsables de cada tema presentaran una justificació que tindrà
com a termini per presentar-la el 10 d’octubre.
3. S’informarà a la comissió permanent quan estigui el decret d’Alcaldia de
nomenament de les vici-presidències.
4. El calendari previst per les pròximes sessions de la Comissió Permanent serà el 3 de
novembre i el 14 de desembre.
5. La Secretaria es compromet a enviar el calendari i el pla de treball de la comissió de
treball sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals.
6. S’iniciarà dos grups de treball, els que tinguin mes consens dels 6.
7. S’iniciarà el grup de treball preceptiu del PAM
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