COMISSIÓ PERMANENT

DATA: 20 d’abril de 2017
HORA: de 18.30 a 20.00h
LLOC: Sala Lluis Companys, de l’Ajuntament de Barcelona

Persones assistents:
Vicepresidències
Alejandro Goñi (PIMEC)
Montserrat Morera (CAB)
Registre Ciutadà
Delfí Cosialls
Inma Gonzalez
Institucions més Significatives de la Ciutat
Alejandro Pérez (CJB)
Albert Recio (FAVB)
Consells Ciutadans de Districte
Joan Bordetas (Eixample)
Entitats del Fitxer General
Àngels Guiteras (ABD)
Josep Lluís Alonso (Federació d’Entitats del clot Camp de l’Arpa)
Grups Municipals
Inma Delgado (Partit Popular)
Trini Capdevila (ERC)
Persones d’Especial Rellevància
Anna Balletbó
Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado, Comissionat de Participació i Democràcia activa
Pau Casanovas, Suport Consell de Ciutat
Mirian Esteve, Suport Consell de Ciutat
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1. Aprovació de l’acta anterior
Fernando Pindado
Explica que en Raimond Blasi li ha informat que falta la Laura Rojas al dictamen
anterior.
2. Jornades del Consell de Ciutat
Fernando Pindado
Presenta al Pau Casanovas que treballa al Consell de Ciutat.
Pau Casanovas
Presenta la proposta de treball de la Jornada 'Repensant els Consells de Ciutat –
esperit d’utilitat i proximitat'. En primer lloc, explica que es treballaran 4 temes:
funció, composició, visibilitat i efectivitat i afegeix que han convidat als Ajuntament
de Salt, Sant Cugat, Donostia i Saragossa. En segon lloc, informa que es tracta que
cada Consell pugui desenvolupar un dels temes i que la jornada serà de 9:00 del
matí fins les 14:00h. En tercer lloc, exposa que encara han de confirmar els
consells i com es desenvolupen els continguts d’aquests quatre temes. Per últim,
informa que aquest esdeveniment tindrà lloc el 6 de maig a la Sala Martí L’Humà
(MUHBA).

Anna Balletbò
Informa que haurien de tenir alguna alternativa per si falta algun ajuntament i el
tema dels ponents.

Fernando Pindado
Informa que la carta ja la van enviar fa dues setmanes i afegeix que Sant Sebastià i
Salt possiblement confirmin aquesta setmana. Afegeix que si falla un no hi ha
problema però si fallen tres llavors sí. Explica que una de les coses que apareixen
és qui signa la carta de la convocatòria ja que la presidència és l’Alcaldessa però
aquest esdeveniment és de cara a la ciutadania i explica que això és un òrgan de
participació no de l’Administració ja que la ciutadania és la que està per sobre la
institució així que afegeix que el document no l’ha firmat ningú.
Pau Casanovas
Confirma l’assistència de l’Ernesto Ganuza i afegeix que la part ciutadana ha de
pensar quines són les persones que fan la presentació de la sessió i de l’experiència
en concret del Consell de Ciutat.
Alex Goñi
Pregunta si hi haurà algun representant de la ciutat que doni la benvinguda a les
persones assistents.

2

Fernando Pindado
Explica que serà l’Alcaldessa, el tinent d’alcalde o la regidora. A més, exposa que
qui faci l’explicació del Consell de Ciutat haurà d’informar del recorregut d’aquesta
institució, amb quins problemes s’ha trobat, quines coses positives s’han vist que
funcionen i les expectatives de futur. Proposa que estaria bé que fos algun ciutadà
o ciutadana que tingués la mirada de l’antiguitat al registre ciutadà i afegeix que
podria ser en Delfí Cosialls o na Inma Gonzalez amb el suport d’en Joan Bordetas i
l’Anna Balletbò. Inclou que es convidarà a tota la gent del Consell de Ciutat i que,
sobretot, que les entitats ho facin arribar als seus associats i associades.
Pau Casanovas
Explica que això es podria fer un cop haguessin confirmat els consells i afegeix que
preparen un guió per a la presentació.
Anna Balletbò
Considera que s’han d’adjuntar els criteris, com s’engeguen els temes, com es
donen les paraules i qui porta les conclusions al Ple.
Jordi Bordetas
Explica que s’ha de preparar un esquema perquè tinguin una plantilla i fixar 4
preguntes per cada tema. Exposa que qui porti el grup estarà al grup.
Alejandro Pérez
Comenta que ell vol portar el tema de la visibilitat.
Fernando Pindado
Informa que llavors efectivitat el portarà l’Anna Balletbò. Exposa, d’altra banda, que
s’ha d’enviar ja la convocatòria i que serà dilluns com a molt tard.
Joan Bordetas
Explica que l’objectiu és que les persones membres del Consell de Ciutat vinguin i
aportin i que cal engrescar a la majoria que està molt contenta però que no es mou
dels plens.
Pau Casanovas
Respon que la sala són 100m2 amb 100 persones de capacitat màxima. Exposa que
en la taula de ponències hi caben 5 persones i que també es pot posar un faristol
per la xerrada de Ernesto Ganuza. Explica que la primera sessió estarà formada per
les presentacions, que després hi haurà una pausa, i que finalment hi haurà la
divisió de les persones assistents per grups de treball que contaran amb el suport
d’un dinamitzador/a per conduir el contingut. Informa que l’esdeveniment comptarà
amb una peça de flamenc molt emergent a Barcelona. Afegeix que és important
que a les 13:30 es tanquin els grups perquè a la última mitja hora es pugui recollir
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la conclusió final. Per últim, afegeix que es pot fer un petit formulari d’inscripció
que sigui un butlletí electrònic pel control de les persones.
Alejandro Pérez
Proposa fer un hastag a twitter.

3. Reglament de participació ciutadana
Fernando Pindado
Afegeix que abans d’ahir es va aprovar i no hi va haver cap vot en contra, que van
haver abstencions i que es va acordar també ampliar el termini d’informació a 3
mesos, així doncs, el termini va del 22 d’abril al 22 de juliol amb la intenció que
s’aprovi al juliol. Explica que el compromís del Govern és que es facin les
presentacions als Consells de barri, Consells de districte i Consells sectorials.
Exposa que cal aprofundir el contingut durant aquest termini perquè el text pretén
ser garantista i que s’ha realitzat una presentació molt llarga perquè estiguin tots
els articles.
Joan Bordetas
Explica que s’ha d’anar al que interessi a la gent, per exemple, el tema de les
consultes i les firmes.
Fernando Pindado
Exposa que s’haurà de fer una sessió per parlar del reglament i afegeix que és
convenient que el Consell de Ciutat fes un dictamen sobre aquest tema igual que es
va fer al mandat anterior, explica que si cal es farà abans una sessió d’explicació
ràpida i molt concreta i que després estaria bé que un grup de persones de la
Permanent o fora s’ajuntés per fer les modificacions que siguin necessàries de cara
a la segona quinzena de maig ja que al juliol serà molt just i poder treballar-ho amb
calma.
Joan Bordetas
Explica que seria adequat que cadascun dels Consells portés la seva especificitat i
afegeix que el que no és vàlid és que es presentin els aquí presents.
Fernando Pindado
Exposa que és important pensar en la composició que suggereix aquesta
Permanent.
Joan Bordetas
Explica que una persona de cada consell ha d’estar perquè si es fa al revés afegeix
que tornaran a estar els de la Permanent fent el grup de treball.
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Fernando Pindado
Exposa que d’aquí ha d’haver-hi un mínim i de fora un altre i explica que tindran un
grup que treballarà el registre ciutadà. Expressa que li agradaria que no només es
pensés en el registre ciutadà sinó que hi haguessin altres sectors que per exemple
el CAB i el CJB podrien buscar a altres persones. Explica que el contingut del
reglament estarà penjat a la Plataforma del Decidim Barcelona.
Alejandro Pérez
Exposa que almenys el 40% de la gent sigui d’un gènere determinat.
Alex Goñi
Expressa que les entitats representen a col·lectius molt importants en relació amb
el que deia en Joan.
Fernando Pindado
Per últim, afegeix que quan acabin les Jornades del Consell de Ciutat buscaran un
espai per trobar-se i allà mateix s’acabarà de concretar en quin moment es posa en
marxa aquest grup de treball i pactar en quin moment es fa l’explicació del
reglament.

4. Grups de treball
Montserrat Morera
Pregunta si encara està pendent la redacció del d’Espai Públic i Convivència.
Fernando Pindado
Exposa que al grup de treball d’Espai Públic i Convivència li queda pendent l’informe
final. Afegeix que el de Desigualtats ja té el dictamen en marxa i que el dimarts
vinent el tanquen. Explica que quedava pendent el grup de treball que havia
proposat la Montse i pregunta si el de pressupostos està tancat.
Albert Recio
Explica que pel que fa al de pressupostos s’ha quedat en fer un seguiment cada tres
mesos i que aniria lligat amb els pressupostos participatius.
Fernando Pindado
Manifesta el seu acord amb l’Albert Recio i pel que fa al grup de les subvencions
aquest grup pot fer el seguiment dels pressupostos participatius i que ara estan
fent les presentacions a diferents entitats. Pel que fa al grup de les subvencions,
explica que la Montserrat del CAB i l’Alejandro Pérez del CJB es posen al capdavant
d’aquest grup. Explica que estaria bé que a finals de juny poguessin tenir una idea
abans de tancar el programa de subvencions al juliol.
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5. Torn obert de paraules
Alex Goñi
Demana visibilitat a les persones membres del Consell de Ciutat, és a dir, expressa
la necessitat que es faci un carnet com abans específic per entrar al consistori.
D’altra banda, i tot i que en el seu moment es va demanar, explica que cal que es
tingui en compte a les persones membres dins la vida institucional de l’Ajuntament:
que se’ls convidi en actes institucionals com el pregó de Sant Jordi.
Àngels Guiteres
Exposa que a la Generalitat tenen la targeta rosa.
Fernando Pindado
Exposa que seria adequat que el Consell de Ciutat tingués lloc propi perquè es de la
ciutat.
Joan Bordetas
Explica que s’ha d’afegir la voluntat política.
Fernando Pindado
Exposa que al Reglament es pot afegir que la seu sigui a plaça Sant Jaume
oficialment. Afegeix que al reglament aquestes coses poden quedar més clares, per
exemple, que la funció de membre de consell de ciutat no és remunerada. Per
últim, explica que les pròximes permanents seran el 25 de maig i el 22 de juny,
totes dues a les 18:30h i que el dinar de la permanent es farà el 13 de
juliol a les 14:30h.
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