ACTA COMISSIÓ PERMANENT
DATA: 25 de maig de 2017
HORA: de 18:30h a 20:30h
LLOC: Sala Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona
Persones assistents:
Vicepresidències
Àlex Goñi (PIMEC)
Montserrat Morera (CAB)
Registre Ciutadà
Delfí Cosialls
Inma González
Institucions més significatives de la Ciutat
Alejandro Pérez (CJB)
Albert Recio (FAVB)
Vicenç Tarrats (CCOO)
Consells Ciutadans de Districte
Jordi Gras (Sant Martí)
Entitats del Fitxer General
Àngels Guiteras (ABD)
Josep Lluís Alonso (Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa)
Grups Municipals
Carlos Rodríguez (ERC)
Raimond Blasi (CIU)
Marilen Barceló (C’s)
Consells Sectorials
Enric Francès (CMAB)
Persones d’Especial Rellevància
Anna Balletbó
Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado, Comissionat de Participació
Andreu Parera, Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat
Josep Ayuda, Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat
Miriam Esteve, suport al Consell de Ciutat
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Fernando Pindado
Anuncia que no hi ha esmenes i, per tant, queda aprovada l’acta anterior.

2. Informació sobre l’estat dels diferents grups de treball
2.1 Comissió de Desigualtats i Vulnerabilitats a Barcelona
Delfí Cosialls
Exposa que el Dictamen ja està elaborat, més la presentació i la síntesi que
es portarà al plenari. Recorda que aquesta Comissió tindrà continuïtat en el
temps.
2.2 Comissió de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2017
Inma González
Informa que la reunió de dimarts va tenir molt baixa assistència però que
van tenir el suport de l’Ajuntament tot i que la informació que varen tenir
correspon a comptabilitat pressupostària i, en aquest nivell, poca incidència
es pot tenir. Afegeix que també els varen presentar l’avaluació de les
proves pilot a l’Eixample i a Gràcia i que també havien sigut processos amb
baixa participació. Exposa que la conclusió del grup va ser d’elaborar una
proposta sobre el manteniment d’aquest grup perquè explica que el valor
afegit ara és dubtós, sobretot, perquè la feina ara és molt tècnica i per la
baixa disponibilitat i recursos. Informa que estan esperant una proposta de
manteniment final per veure si continua o no aquest grup.
Vicenç Tarrats
Disculpa a la Marisa López i exposa que s’ha de mantenir el grup per
l’elaboració del dictamen.
Fernando Pindado
Explica que si l’eina pressupostària està en marxa abans del pressupost del
2018 i, si el grup així ho acorda, es pot mirar de fer el seguiment del
pressupost del 2017 per veure com ha evolucionat.
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Inma González
Explica que estaven fent una segona versió de l’eina pressupostària però
que no tenien informació de les dates.
Fernando Pindado
Respon que aquesta setmana estaven tancant l’eina d’execució
pressupostària.
Anna Balletbó
Exposa que s’hauria de veure quan es convoquen aquestes reunions per
evitar que coincideixin amb d’altres la mateixa setmana.
2.3 Comissió Espai Públic i Convivència
Andreu Parera
Explica que en aquesta comissió estava pendent l’elaboració del dictamen
però que ja el tenen i que ja s’ha enviat als membres del grup perquè facin
les esmenes que considerin convenient. Exposa que, per últim, es passarà el
document a la Permanent i després al Plenari.
Montserrat Morera
Indica que les quatre persones que van proposar de fer aquest grup no hi
són al dictamen.
Jordi Gras
Confirma que si que hi són.
Andreu Parera
Es presenta com a Tècnic de Democràcia i Descentralització i explica que
farà una mica el que feia l’Orland Blasco abans. També dóna la benvinguda
al Josep Ayuda que s’encarregarà de donar suport a la Secretaria Tècnica.
2.4 Comissió sobre el Reglament de les Normes de Participació Ciutadana
Montserrat Morera
Exposa que l’altre dia va haver-hi la primera reunió de treball i que hi
hauran dues sessions més de treball i una última sessió de conclusions.
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Afegeix que estan previstos tres temes per cada reunió i que la propera
sessió és el proper dilluns.
Andreu Parera
Explica que en aquest grup de treball s’ha convidat a tota la gent del
plenari i dels consells sectorials. Afegeix que s’han estructurat les sessions
dividint en tres blocs el Reglament.
Raimond Blasi
Explica que la última reunió es solapa amb la Permanent.
Alejandro Pérez
Exposa que el material que se’ls va transmetre era diferent al que es va
exposar, afegeix que dos grups en la mateixa sala dificultava el treball pel
soroll i, per últim, explica que pel que fa a la dinàmica hagués sigut millor
preveure com treballar-la millor.
Fernando Pindado
Respon que els elements són importants però que, per altra banda, és
rellevant també no dependre de les institucions. En relació a això, afegeix
que com era un esdeveniment del Consell de Ciutat va ser la vicepresidenta
del Consell la persona que va realitzar la cloenda de l’acta. En aquest sentit,
explica que la part institucional pot facilitar el que necessitin els membres
en tot moment.
Andreu Parera
Indica que en un principi la dinàmica si que tenia una proposta
metodològica i uns dinamitzadors però que, en un primer moment,
s’esperava que fos el grup el que indiqués com volia dur-la a terme.
Raimond Blasi
Pregunta com es va fer el canal de convocatòria.
Andreu Parera
Respon que es va enviar un correu a tots els membres del Plenari i a les
Secretaries dels Consells Sectorials.
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2.5 Comissió organització Jornada Consell de Ciutat
Àlex Goñi
Exposa que es van reunir divendres passat i que ara queden els petits
detalls. Indica que anteriorment va preguntar si vindria algú de
l’Ajuntament a donar la benvinguda perquè és important saber si la reunió
serà més de caire formal o informal. Per últim, comunica que potser el
dissabte és un dia complicat pel que fa a l’assistència i a la participació.
Pregunta si aquest acte serà una cosa limitada o tindrà una continuïtat
perquè si això es queda aquí potser no val la pena, afegeix.
Montserrat Morera
Trasllada que a la reunió es va establir el fil conductor i es va veure que
parlaria cada Consell de Ciutat.
Àngels Guiteras
Transmet la seva preocupació sobre els temes organitzatius de la Jornada
del Consell de Ciutat i indica que la Secretaria Tècnica hauria de ser més
efectiva.
Fernando Pindado
Informa que la Jornada del dia 10 de juny ja està en marxa i que no creu
que hi hagi cap problema formal, però que si que és veritat que la
organització és un dels temes que s’haurien d’abordar. D’altra banda,
afegeix que aquesta Jornada podria ser l’embrió d’una petita xarxa de
Consells de Ciutat però que això s’haurà de veure després si val la pena o no
de moment.
Anna Balletbó
Exposa que perquè una cosa funcioni s’ha d’acreditar un cert prestigi. En
aquest sentit, proposa que s’ha de garantir l’assistència de gent
especialista, 10 persones que vinguessin amb alguna cosa preparada.
D’altra banda, indica que és rellevant tenir en compte la continuïtat dels
Ajuntaments que venen i perquè això es vagi produint ha d’haver una
relatoria a cada grup sobre els aspectes en els quals s’ha avançat. Destaca
que s’ha de rendibilitzar el pressupost d’aquest acte per tal que tingui
efectes tant econòmics com socials.
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Vicenç Tarrats
Demana a l’Ajuntament que donés el màxim suport i que pensés la manera
de garantir aquesta participació per aconseguir que el debat sigui
contrastat i útil en aquest sentit.
Delfí Cosialls
Proposa que aquest comitè organitzador es transformi amb l’element de
continuïtat que es demana.
Fernando Pindado
Expressa el seu acord en buscar persones que, per la seva particularitat,
poguessin fer aportacions més riques per aflorar el debat que no fossin ni
de la Permanent ni del Consell. Afegeix que ells fan el contacte per
assegurar que puguin venir a l’esdeveniment.
Inma González
Proposa convidar a persones antigues del Registre Ciutadà que tinguin
aquesta experiència.
Andreu Parera
Indica que es pot mirar però no ho assegura donat que no se sap si encara
es tenen aquestes dades.
Alejandro Pérez
Explica que Joventut no podrà participar perquè aquell dia tenen diferents
actes però que ell si que assistirà. D’altra banda, proposa canviar el cartell
de l’acte i fer-lo més creatiu, indica si encara es té pensat fer el hastag i la
difusió per xarxes socials. Afegeix que la web del Consell de Ciutat està
força desactualitzada des de fa molt de temps.
Andreu Parera
Indica que efectivament és una web que ha quedat obsoleta però que la
empresa que s’encarrega de la web es va oferir per fer una actualització.
Explica que la imatge s’ha de treballar igual que els elements tecnològics.
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Raimond Blasi
Exposa que en Carles, membre del Consell de ciutat, estava interessat en la
dinamització de les noves tecnologies.
Andreu Parera
Afegeix que estaria bé quedar un dia per coordinar temes de comunicació,
fer la proposta a en Carles i llançar una convocatòria a tot el Plenari que
estigui interessat en aquests temes.

3. Proposta Ordre del dia del proper Consell Plenari
Fernando Pindado
Proposa fer el Plenari el 29 de juny, és a dir, com ha anat fins ara: fer un abans
de l’estiu i un abans de nadal. Exposa que a la primera part del Plenari s’ha de
traslladar el que han fet els grups de treball. Pregunta si el grup de subvencions
ha començat.
Montse Morera
Respon que l’estan organitzant.
Fernando Pindado
Explica que si hi ha un grup de treball que comenci abans del juny que ho
comuniqui. Informa que en la segona part del Plenari, es farà l’Estat de la Ciutat
per valorar què ha passat en aquests dos anys de mandat. Indica que per
facilitar que no sigui una reproducció del plenari municipal s’hauria d’acotar el
temps i fer un llistat de les persones que vulguin intervenir. Exposa que es
tracta que cadascú a les intervencions expliqui com ha vist el funcionament de
la ciutat.
Raimond Blasi
Informa que s’hauria de reprendre al 2018 el dictamen que fa el Consell de
Ciutat sobre l’Estat de la Ciutat.
Fernando Pindado
Pregunta si es va fer un informe.
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Vicenç Tarrats
Respon que es feia un informe que reflectia l’opinió de les entitats o els
consells de participació sobre el funcionament de la ciutat.
Àngels Guiteras
Informa que ara no tenen temps de fer aquest informe.
Àlex Goñi
Explica que abans, en aquestes comissions, es tractaven temes molt punyents i
que quan arribava el dia de l’estat de la ciutat ja hi havia molta feina feta.
Afegeix que en dos anys s’ha treballat molt però que no s’han tractat
problemàtiques concretes perquè en aquell moment els temes eren més de
carrer.
Albert Recio
Respon que s’han tractat temes igual de crucials com són el de desigualtats i
l’espai públic.
Raimond Blasi
Proposa que es faci un balanç de mandat però que al 2018 hi hagi un punt a
l’ordre del dia que sigui l’estat de la ciutat.
Fernando Pindado
Aposta per preparar un grup al Consell de Ciutat que faci aquest informe al
desembre.
Albert Recio
Explica que és millor que arribi un informe previ al Consell de Ciutat però que
ara hi ha un problema de temps.
Fernando Pindado
Pregunta si es fa pel 29 de juny o pel desembre. Indica si val la pena fer-ho al
revés, és a dir, que el Consell de Ciutat prepari l’informe de com veu la situació
de la ciutat.
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Raimond Blasi
Destaca que voldria que pel proper any hi hagués el compromís de poder fer-lo
quan tocava al Plenari del Consell de Ciutat.
Fernando Pindado
Proposa que es faci balanç del govern en aquest plenari.
Raimond Blasi
Explica que en aquest cas, el govern envia un informe amb 15 dies d’antelació.
Àlex Goñi
Exposa que en el primer estat de la ciutat, l’alcalde l’explicava i el plenari li feia
preguntes.
Fernando Pindado
Indica que, en aquest cas, s’enviarà la convocatòria amb l’informe a les
persones membres del Consell de Ciutat i si es vol comentar una cosa concreta
de l’informe s’haurà de comunicar perquè aquests seran els que tindran
prioritat d’ordenar el debat. Exposa que l’altre cosa és allò que ha sortit de
l’estat de la ciutat que es pot deixar per la propera permanent.

4. Altres informacions
Fernando Pindado
Comenta que ha rebut un correu d’un membre del Consell de Ciutat amb unes
determinades demandes i que el contestarà formalment el més aviat possible.

5. Torn obert de paraules
Albert Recio
Ens fa saber si el Consell de Ciutat podria proposar alguna medalla d’honor.
Fernando Pindado
Respon que si algú creu que seria convenient traslladar-ho a les normes del
reglament del consell de ciutat, endavant.
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Alejandro Pérez
Comenta si s’està treballant el tema de les targetes de visitant.
Fernando Pindado
Trasllada que ho ha plantejat i que també ha intentat que el Consell de Ciutat
tingués una seu pròpia però indica que en aquest edifici no hi ha lloc.
Tal com s’havia acordat a la sessió anterior, es recorda que la propera data de
la Permanent serà el dia 22 de juny.
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