COMISSIÓ PERMANENT
DATA: 16 de març 2017
HORA: de 18.30 a 20.00h
LLOC: Sala Lluis Companys, de l’Ajuntament de Barcelona

Persones assistents:
Vicepresidències
Alejandro Goñi (PIMEC)
Registre Ciutadà
Delfí Cosialls
Institucions més Significatives de la Ciutat
Oriol Nicolau (CJB)
Entitats del Fitxer General
Àngels Guiteras (ABD)
Grups Municipals
Raimond Blasi (CiU)
Marilén Barceló (C’s)
Consells Sectorials
Enric Francès (CMAB)
Persones d’Especial Rellevància
Anna Balletbó
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1. Aprovació de l’acta anterior
Raimond Blasi
Informa que encara no s’havia anunciat el canvi del Grup Municipal, i per tant continuarà sent
de CIU. D’altra banda, afegeix que es va fer una menció sobre el tema de l’Observatori de la
Convivència i una menció també del grup de treball nou sobre el model de subvencions.

2. Pressupostos Participatius
Fernando Pindado
Dóna informació sobre el Pla de Treball dels Pressupostos de 2018. Proposa crear, dins el
Grup de Pressupostos o dins un altre grup, una part de treball relacionada amb la posada en
marxa dels pressupostos participatius quan estigui acabada la proposta i comunicada als Grups
Municipals.
Enric Francès
Pregunta sobre els resultats de les proves pilot a Gràcia.
Fernando Pindado
Respon que ara estan acabant de fer les votacions i exposa que aquests tipus de processos no
són fàcils i que la possibilitat de fer coses molt agosarades tampoc és massa forta. Afegeix
que és una prova que ha donat moltes pistes de com hauria d’anar un projecte d’aquest tipus a
nivell de ciutat.
Afegeix que la intenció és començar-lo després de l’estiu perquè estigui acabat a l’exercici del
2018 i informa que l’execució seria el 2018-2019. Insisteix que primer ho han de parlar, però,
amb els grups municipals perquè és una demanda d’una Comissió de Plenari que havien de
respondre.
Anna Balletbó
Exposa que seria interessant que primer acabessin aquests dos processos i després que algú
que ha participat en aquests dos processos vingués al Consell de Ciutat per a explicar com ha
anat.

Fernando Pindado
Explica que el compromís és fer-ho a nivell de ciutat i que, per tant, no es poden fer més
experiències petites. Indica que això ho tindran la setmana vinent o l’altra i informa de la
decisió de veure si la Permanent o el Consell de Ciutat ha de tenir un grup de seguiment
d’aquest tema.
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Anna Balletbó
Exposa que primer esperaria a veure els resultats perquè és millor esperar a veure com ha anat
la prova.
Enric Francès
Informa que ell té informació i que s’ha vist que aquest procés participatiu és dificultós quan
s’ha posat en marxa.
Oriol Nicolau
Afegeix que estaria bé que hi hagués un retorn però que potser no cal un grup extra.
Fernando Pindado
Proposa que pot convidar a algú de l’Ajuntament per a què vingui a explicar-ho però també
creu que és millor que vingui algú d’alguna entitat.
Alejandro Goñi
Explica que amb més feina i amb poca operativitat no avançaran si a sobre no ha sigut un
procés que no ha anat prou bé.
Fernando Pindado
Exposa que es portin les conclusions, o sigui, informació sobre el grup de treball.
3. Grups de treball
Jesús Martínez
Informa que el grup d’espai Públic i Convivència va fer l’última sessió de treball que va tenir
lloc el passat 27 de febrer i que en aquesta va assistir el Marc Serra que va venir a explicar les
propostes d’Ordenances Públiques per part de l’equip de govern on aquest últim exposava cap
a on tirava la part específica d’Espai Públic i que tot el que estava en l’informe eren les línies
per les quals trigarien en fer això. Afegeix que l va proposar que d’alguna manera és que
vingués en aquesta mateixa sessió a la Permanent i donés la possibilitat de que aquesta
mateixa fes les aportacions que cregués.
Informa que ara estan en el punt de redacció de l’informe i que quan l’acabin l’ensenyaran al
grup de treball i després a la Permanent.
Exposa que pel que fa al Grup de desigualtats, en l’última sessió va venir l’Emilia Pallàs a
explicar el funcionament que té l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i va explicar les 12
xarxes d’acció que té i tot el treball que fan i que estaria bé especificar aquesta sinèrgia en
l’informe molt concretament. Explica que la setmana vinent vindrà la Direcció de Salut i de
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l’Agència de Salut Pública de Barcelona i que després haurà de venir algú d’Habitatge i algú
d’Educació.
Raimond Blasi
Comenta que en relació al tema de Convivència sembla que s’ha començat a bellugar el tema
de la revisió de l’Ordenança del Civisme.
Jesús Martínez
Aclara que això és el que ha explicat el Marc Serra i que quan tinguin el document, abans que
estigui tancat vindrà en aquesta mateixa Permanent i l’explicarà a fons. Quan tinguin aquesta
proposta del document que li presentarà a l’Orland, aquesta proposta tornarà al grup perquè
acabi d’emplenar-la per després portar-la a la Permanent, i per últim, al Plenari.
4. Normes de Participació
Fernando Pindado
Indica que avui l’han aprovat a Comissió de Govern i que ja han parlat amb els Grups
Municipals i amb el Grup d’Entitats que forma part del grup impulsor. Exposa que ara s’obre el
període intern que fan els grups municipals abans que vagi a la Comissió Plenària del 19 d’abril
i després del 19 d’abril s’obre el període d’informació pública que tindrà aproximadament 60
dies, a petició del Partit Demòcrata, per donar una mica més de temps i poder explicar com és
i recollir més propostes. Exposa si val la pena, a petició del Raimond, que el Consell de Ciutat
faci algun dictamen sobre el contingut de les normes i indica que hi ha marge hi ha 60 dies
d’informació pública i fins al juliol no s’aprova definitivament, o sigui que hi ha temps per
ajustar-ho bé. Exposa que li agradaria que fos una norma que tingués una durada d’uns 12 o 14
anys que després cada política podrà concretar com vulgui però que en qualsevol cas és una
eina per la democràcia i que per aquest motiu és molt important que es revisi a fons perquè és
una feina que té un caràcter més estructural i més establert.
Enric Francès
Exposa que és molt farregós perquè són 50 pàgines plenes d’articles i afegeix que s’ha de
desenvolupar el tema dels districtes perquè és la base de la participació. Indica que pot ser una
bona notícia si la Comissió de Govern ha aprovat el text com estava fet i confia en què els
Grups Municipals i la Comissió Impulsora ho millorin.
Fernando Pindado
Indica que el Consell de Ciutat també pot fer aportacions no només els Grups Municipals i
exposa que és un esborrany que requereix un debat polític i una tramitació administrativa que
no està acabada però és susceptible de ser millorable com tota obra humana.
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Anna Balletbò
Proposa que algú s’ho miri prèviament i que ho porti aquí una mica treballat perquè
sinó s’esmenaran coses de tipus idiomàtic.
Fernando Pindado
Explica que no creu que el modifiquin tot i que segurament hi hauran matisacions i
apunta que el Consell de Ciutat farà el mateix respecte del text actual ja que és un
projecte tancat que deu tenir errors però que en poden haver-hi més.
Apunta que en un altre moment es pot fer la votació del Consell de Ciutat si ja ha
passat l’aprovació inicial i el text sembla que ja està una mica més cobert perquè
ha tingut un primer tràmit on els Grups Municipals s’han manifestat i llavors ja
només queden 60 dies. En aquests 60 dies hi ha al·legacions dels Grups Municipals
i de la ciutadania que vulgui fer propostes. Afegeix que estaria bé que el Consell de
ciutat decidís en quin moment revisar l’informe si a la Comissió de Govern o a la
Comissió de Plenari.
Raimond Blasi
Agraeix la disposició del Comissionat amb tot el tema de la negociació i el treball de
les Normes de Participació. En segon lloc, explica que demanaven que tingués
algun tipus de plataforma i que es posarà a la plataforma del Decidim i , per últim,
exposa que demanaven que el Consell de Ciutat es pogués pronunciar i demanar
aquesta rèplica també a nivell dels òrgans de participació de la Casa Gran. Afegeix
que també s’hauria de convocar a tots els òrgans sectorials dels districtes i indica
que es millor parlar sobre el segon document que es podrà ja haver corregit millor.
Fernando Pindado
Li sembla molt bona proposta i afegeix que la maquinària per preparar el grup de
treball s’ha de començar a moure ara perquè el 19 d’abril, si passa a l’aprovació de
plenari, ja pugui ser operatiu.
Anna Balletbò
Informa que tots els supòsits no es recullen mai a cap llei i que sempre te’n deixes
algun i indica que un reglament que sigui molt extens no se’l llegeix ningú.
Oriol Nicolau
Indica que està bé que s’aprofiti tot el que s’ha fet des del Grup Impulsor perquè hi
ha gent que porta molt de temps treballant en això i afegeix que estaria bé que
s’aprofités la comissió impulsora que ja es va fer coma grup de treball.
Fernando Pindado
Informa si ha de començar a funcionar el motor d’aquest grup de treball quan hi
hagi l’aprovació inicial que pot ser la gent d’aquest Grup Impulsor que s’amplia a
qui vulgui de la Permanent o del Consell de Ciutat. Indica que a partir de
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l’aprovació de Plenari heu de clarificar en quins moments us heu de trobar per
poder fer aquest informe.

5. Jornada del Consell de Ciutat
Anna Balletbó

Informa que la idea era una mica de veure qui hi participava i que van descartar la gent de fora
d’Espanya, o sigui que bàsicament era gent d’aquí, afegeix que aleshores va sortir Sant Cugat i
Saragossa.
Jesús Martínez
Informa que Donosti i Vitòria també.
Anna Balletbó
Informa que una altra cosa era la participació de gent que pogués intervenir i fer intervencions
més concretes i que llavors van sortir els noms d’algunes dones. Afegeix que es farien uns
apartats per poder abordar cada tema.
Jesús Martínez
Comenta que l’Anna va detectar que no hi havia dones i que estaria bé que hi hagués una mica
la representació del sector femení ni que sigui el 50% i indica que tots van estar d’acord.
Afegeix que van acordar que vindria la Begoña Oltra fundadora d’Índic: Iniciatives i Dinàmiques
Comunitàries que encara no ha confirmat assistència però que demà ho sabran. Informa que el
següent és cridar a aquestes ciutats i informar-los de les dates proposades, una és el 22 d’abril
i la següent és el 6 de maig. Afegeix que es convida a Sant Cugat, Salt, Saragossa i Donosti i que
els membres que vinguessin d’aquestes ciutats que fossin els no municipals, és a dir, que fos
gent integrant del Consell de Ciutat perquè això potser és una experiència més de cara
ciutadà-ciutadà. Indica que aquestes persones que vinguin explicaran les seves experiències,
les coses que poden millorar i els processos participatius que els hagin anat molt bé. I afegeix
que explicarien la feina que s’ha fet fins ara des del Consell de Ciutat de Barcelona. A
continuació, informa que es faran grups de treball repartits per 4 dinàmiques i indica que un és
la composició del Consell de Ciutat, el següent és funcionament, autonomia i eficàcia i el tercer
grup és visibilitat i comunicació.
Alejandro Goñi
Afegeix que anys enrere havien parlat que la gent d’alguna manera pogués accedir al Consell
de Ciutat sobre problemàtiques de la ciutat concretes. Buscar la manera d’articular que un
grup de ciutadans pogués arribar a aquí a plantejar una problemàtica de ciutat.
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Enric Francès
Pregunta si a les normes queda regulat el Consell de Ciutat.
Alejandro Goñi
Respon que sí.
Jesús Martínez
Indica que la quarta del grup de treball seria incidència política o sigui com es pot millorar el
retorn de les propostes que rep el Consell de Ciutat.
Fernando Pindado
Informa que els òrgans de participació poden modificar el seu funcionament però ell exposa
que no creu que calgui modificar el reglament perquè creu que és prou ampli perquè la
mateixa dinàmica de l’òrgan la pugui adequar. D’altra banda, exposa que deien que almenys
una persona de la Permanent estigués a cada un d’aquests grups com a orientadora, com a
suport o com a introductor de la matèria per a què la cosa pugui funcionar.
Anna Balletbó
Aclara que havien dit que els que s’ocupin de fer això que es coordinin una mica entre ells
perquè les dinàmiques siguin semblants. Informa que cal afegir el perquè d’aquests municipis.
Raimond Blasi
Indica que estaria bé que hi estigués la part política ja que un dels temes és incidència política.
Fernando Pindado
Informa que quan deien «no municipal», no estaven dient «no» només als grups
polítics; és «no» tècnics municipals, «no» membres del Consell de Ciutat que siguin
de procedència ciutadana o associativa. O sigui, que vinguin individualment o
associacions. Aquests volem que siguin els que ens ho expliquin.
Raimond Blasi
Explica que troba molt interessant que pugui venir un tècnic i explicar la seva visió i
la seva experiència.
Delfí Cosialls
Explica que és donar un cert tipus de discriminació positiva per a la gent que no
parla, o parla menys, o té menys capacitat de dir les coses.
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Fernando Pindado
Quan tinguin clar quins són els grups i la gent que ve, s’ha de decidir si tothom
parla dels quatre temes i en dues hores parlen dels quatre temes, o als grups cada
grup parla d’un tema. Això es decidirà sobre la marxa. Si hi ha una barreja de
personal tècnic, de personal ciutadà i de personal polític, a lo millor és convenient,
o fer-los barrejats o fer-los per separat. Indica que això es veurà en funció de la
gent que s’hi vagi inscrivint, però la idea és, segons quina quantitat, és més útil
que cada grup s’especialitzi en una matèria i després comparteix en un plenari el
que ha sortit de cada grup, i segons quina composició es tingui, quina gent vingui,
millor dedicar dues hores a treballar-ho tot de cop.
Jesús Martínez
Exposa que pel que fa al lloc, hi ha gent de fora de la casa que s’està encarregant
de gestionar aquestes jornades i que aquests s’encarregaran del lloc i de fer una
imatge gràfica i una actuació musical.

S’acorda que la pròxima sessió serà el dia 20 d’abril a les 18:30h, a la Sala
Lluís Companys.
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