Acta de la permanent del Consell de Ciutat del dia 27 de Gener del 2015

COMISSIÓ PERMANENT
Acta de la sessió del dia 27 de gener del 2015
Sota la presidència del Sr. Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme, s’inicia la sessió a les 19:00 a la Sala Lluís Companys.

Assistents
Sr. Albert Claret, President del Consell de la Joventut, vicepresident primer del Consell de
Ciutat; 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; Sra Mari Fernández en representació del Partit Socialista de
Catalunya (PSC); Sra. Glòria Martin en representació del Grup Polític Municipal de PPC; Sr.
Enric Canet, en representació de Casal dels Infants per l’acció social als barris; Sr. Miquel
Nadal en representació del Consell Assessor de la Gent Gran; 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); Isabel Ribas en representació del Grup d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa (ICV- Euia); Sra Elisenda Rius en representació de l’apartat de Persones
d’Especial Rellevància Ciutadana
S’excusen
Sr. Joaquim Forn, Primer Tinent d’Alcalde; Sra. Roser Vallhonesta, en representació del
Consell Ciutadà d’Horta-Guinardó; Sra. Raquel Díaz, en representació del Consell Rector
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD); Sr. Marc Enrich en
representació del Consell d’Associacions de Barcelona; Sra Eulàlia Pernarnau en
representació del Secretariat d’entitats Sants, Hostrafrancs i la Bordeta; Sr. Jordi Gras, en
representació del Consell Ciutadà de Sant Martí; Sr. Joaquim Mestre en representació del
Grup d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV- Euia); Sr. Guillem
Espriu en representació del Partit Socialista de Catalunya (PSC).
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Assistits per la Sra. Berta Clemente de la Secretària Tècnica del Consell de Ciutat

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l'acta anterior i repàs dels acords
Grups de treball i activitat del Consell
Informe sobre el procés de renovació del Consell de Ciutat
Convocatòria del Consell Consultiu i Assessor de BTV
Temes d’actualitat : Audiència Pública de model de turisme.
Comissió de Presidència
Torn de paraula

1. Aprovació de l'acta anterior i repàs dels acords
Hem rebut una esmena del Sr. Jordi Gras, que ja està incorporada.
Repassem els acords de la passada permanent, el Sr. Carles Agustí explica que a les
carpetes tenen un informe de proposta de renovació del Consell.
2. Grups de treball i activitat del Consell
El Sr. Carles Agustí explica que el passat dia 2 de desembre va tenir lloc el darrer
plenari del Consell de Ciutat, amb caràcter extraordinari, per aprovar el dictamen.
Afegeix que en aquests moments no hi ha cap grup de treball en marxa però que
caldria pensar si el Consell vol treballar algun tema.
La Sra. Isabel Ribas planteja que el Consell es plantegi si vol treballar el tema del PAM,
d’altres anys s’havia fet.
El Sr. Carles Agustí explica que en relació al tema del Turisme, els vicepresidents han
mantingut una reunió just abans de la Permanent amb la Dra Maria Abellanet, que és
la responsable de coordinar el “ Pacte local pel Turisme”. La idea del pacte és generar
un espai transversal on diferents agents implicats en el fenomen turístic puguin
debatre i consensuar diferents aspectes i per aquest motiu en un mateix espai estan
operadors turístics, representants veïnals, sindicals, etc,...
Finalment afegeix que a la darrera permanent es va parlar de tractar algun tema social,
però que creu que el Consell de Ciutat hauria de tractar grans temes de ciutat de
caràcter transversal, evitant entrant en el temes que ja tracten òrgans sectorials.
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Passa la paraula als vice-presidents per tal que facin un resum de la reunió mantinguda
amb la Dra. Abellanet.
Sr. Albert Claret explica que el Pacte planteja fer reunions amb aproximadament 150
persones per poder fer un recull de propostes de model turístic de ciutat en tres
reunions. Explica que la voluntat és que el document tingui un recorregut públic.
3. Informe sobre el procés de renovació del Consell de Ciutat
El Sr. Carles Agustí explica que tenen a les carpetes un informe sobre la renovació del
Consell de Ciutat i dóna la paraula a la Secretaria per tal ho expliqui.
La Secretària explica que s’ha volgut crear un sistema novedós per fomentar que les
petites entitats i associacions participin i que es crearà una plataforma virtual per tal
de poder presentar candidatures i votar-les.
El Sr. Carlos Aledo pregunta quanta gent ve a les reunions del Registre Ciutadà i el Sr.
Carles Agustí respon que poca gent, però que es generen debats interessants, el Sr.
Enric Estranger diu que en canvi a les Audiències públiques si que hi ha assistència.
El Sr. Enric Estranger valora que cal fer una feina important de vetllar per tal que la
gent assisteixi al consell de ciutat, la Secretària respon que es fa una feina, no visible i
que inclou una part de preservar la intimitat, de seguiment d’aquelles persones que no
assisteixin mai.
S’acorda que es treballarà amb els nous membres del Consell la importància d’assistir i
participar i que es tractarà individualment els casos d’aquelles persones o entitats que
vulguin renovar i hagin tingut una assistència molt baixa, per tal de fer pedagogia de la
necessitat de participar del Consell de Ciutat
La Sra. Isabel Ribas manifesta que es tingui en compte en el moment de renovar que
el Consell de Ciutat ha de poder seguir en funcionament, donat que a l’inici de mandat
hi haurà el debat del pressupost i del Programa d’Actuació Municipal.
L’acord és incorporar el vot analògic i emplaçar-nos a parlar-ne en el grup de treball
que es crearà per tutoritzar el tema de la renovació, es farà difusió a tots els membres
del Plenari del Consell de Ciutat
4. Convocatòria del Consell Consultiu i Assessor de BTV
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El Sr. Carles Agustí explica que a demanda del Grup Municipal Socialista es convocarà
el Consell Consultiu i assessor i que estarà presidit per la Degana del Col·legi dels
Periodistes, Sra. Neus Bonet, assistirà com a convidat el Sr. Sergi Vicente, nou Director
de BTV.
5. Temes d’actualitat : Audiència Pública de model de turisme.
El Sr. Carles Agustí vol donar la paraula al Sr. Albert Claret
El Sr. Albert Claret explica que algunes entitats de la ciutat, com són, UGT, CCOO, la
FAVB, Ecologistes en acció i també el CJB han demanat a l’Ajuntament poder realitzar
una Audiència de Turisme que permeti generar un debat ciutadà entorn un tema que
és cabdal, que és tranversal i que està de total actualitat. Vol demanar que El Consell
de Ciutat doni suport a aquesta demanda tot elevant la demanda i fent-la seva.
El Sr. Carles Agustí diu que vol iniciar el debat però abans vol manifestar que es van
trobar amb les entitats proposants i els va proposar que el debat es vehiculés
mitjançant el pacte local pel turisme i també generant un repte ciutadà mitjançant la
plataforma de Co-innovació que forma part del projecte Govern Obert de
l’Ajuntament, tot i així manifesta que la traslladat la demanda d’Audiència.
El Sr. Albert Claret diu que creu que no són aspectes excloents entre si, fer una
Audiència i d’altres mecanismes de participació que es vulguin generar.
La Secretària demana la paraula per manifestar que aquest tema s’ha tractat en el
punt d’actualitat política i que no es pot acordar convocar un plenari si abans el punt
no ha estat incorporat a l’ordre del dia de la permanent, donat que tots els membres
de la Permanent han d’estar assabentats del que es tractarà, inclús els que no
assisteixin. Recorda que en el passat no ser estricta amb les normes ha pogut
comportar queixes per part d’algun membre de la permanent, pel que no pot
acceptar que es voti aquest aspecte.
Confirma, que tal i com recullen les NRPC en l’article 26, les Audiències son
convocades per l’Alcalde, que pot delegar en el Regidor o Regidora competent de la
matèria a tractar, per decisió pròpia, a proposta del Consell de Ciutat o bé per petició
ciutadana, recollint signatures pel mínim l’1% del padró municipal de persones més
grans de setze anys.
En el cas del Consell de Ciutat, el plenari del Consell ha d’aprovar elevar la demanda.
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El Sr. Albert Claret manifesta que pensava que havia quedat clar que volia demanar
justament això i sol·licita que llavors amb la major brevetat possible, es busqui el
mecanisme per poder vehicular la demanda per via del Consell de Ciutat.
S’acorda emplaçar-se a una permanent extraordinària la següent setmana per valorar
convocar un plenari per aquest tema, en cas que l’Alcalde no hagi decidit convocar-la.
6. Comissió de Presidència
El Sr. Carles Agustí explica que el Reglament del CMAB està en exposició pública des
de desembre i que a la passada Comissió de Presidència es va aprovar a demanda del
Grup Municipal del PSC presentar un informe de Govern Obert.
7. Torn de paraula
El Sr. Albert Claret explica que des del Consell d’Associacions de Barcelona es vol
demanar la revisió de la Llei 27/2014, sobre l’impost de societats, donat que suposa
una sèrie de complicacions per entitats i associacions que treballen sense afany de
lucre i fan una funció molt important de cohesió social
La Sra. Glòria Martín respon que es plenament conscient i que el seu Grup Municipal,
per mitjà de la Regidora i Diputada Sra. Àngels Esteller, està treballant a Madrid per
poder trobar solucions a aquest tema.

Sense cap tema més a tractar, la sessió finalitza a les 21:15 h
Certifica, Berta Clemente Net, Secretària tècnica
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ACORDS

ACORDS


Emplaçar-nos a parlar-ne en el grup de treball de renovació del Consell de Ciutat
que es crearà per tutoritzar el tema de la renovació.



Emplaçar-se a una permanent extraordinària la següent setmana per valorar
convocar un plenari per el tema del turisme, en cas que l’Alcalde no hagi decidit
convocar-la.
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