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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT 
 

Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona 

Dimecres, 29 de juny de 2016, 19 hores. 

 

 

Actua com a president: Sr. Jaume Asens i Llodrà, 4t tinent d’alcalde. 

Vicepresidència primera: Sr. Oriol Nicolau, president del Consell de la 

Joventut de Barcelona. 

Vicepresidència segona: Sr. Alejandro Goñi, president de PIMEC-Comerç. 

 

 

En representació dels grups municipals 

Sra. Gala Pin, en representació de Barcelona en Comú (BComú); 

Sr. Raimond Blasi, en representació de Convergència i Unió (CiU); Sr. 

Jaume Collboni, en representació del Partit Socialista de Catalunya (PSC); 

Sra. Trini Capdevila, en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC); Sra. Marilén Barceló, en representació de Ciutadans (C’s); 

Sra. Àngels Esteller, en representació del Partit Popular (PP); Sra. Núria 

Martin, en representació de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). 

 

En representació dels consells ciutadans de districte 

Sr. Joan Bordetas, en representació del Consell Ciutadà de l’Eixample; 

Sr. Antonio Fortes, en representació del Consell Ciutadà del Districte de 

Sant Andreu; Sr. Jordi Gras, en representació del Consell Ciutadà del 

Districte de Sant Martí; Sr. Josep Ortiz, en representació del Consell Ciutadà 

del Districte de Nou Barris;  Sr. Enric Sánchez, en representació del Consell 

Ciutadà del Districte de Ciutat Vella; Sr. Ramon Noguera, en representació 

del Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

En representació dels consells sectorials de la ciutat 

Sr. Manuel Cases, en representació del Consell Municipal de Protecció i 

Defensa dels Animals; Sr. Enric Francés, en representació del Consell 

Municipal d’Entitats de Barcelona (CMEB); Sr. Miquel Nadal, en 

representació del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG); 

Sr. Salvador Vendrell, en representació del Consell Municipal de Ciutat i 

Comerç; Sr. Antoni Lucena, en representació del Consell de Cultura; Sra. 
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Coral Regí, en representació del Consell Escolar Municipal de Barcelona; Sr. 

Salvador Domínguez, en representació del Consell de Consum; 

 

En representació de les institucions més significatives de la ciutat 

Sr. Javier Garcia Bonomi, en representació de la Federació d’Entitats 

Llatinoamericanes de Catalunya (FEDELATINA); Sra. Patricia Gabancho, en 

representació de l’Ateneu Barcelonès; Sra. Montserrat Morera, en 

representació del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB); Sr. Oriol Illa, 

en representació de la Taula del Tercer Sector; Sra. Carme Panchón, en 

representació de la Universitat de Barcelona (UB); Sr. Albert Recio, en 

representació de la Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB);Sr. 

Julio Rios, en representació de la Federació de Casas Regionales y Entidades 

Culturales en Catalunya (FECARECAT), Sr. Eugeni Forradellas, en 

representació de l’Associació Consell de Cent; Sr. Vicenç Tarrats, en 

representació de Comissions Obreres (CCOO); Sr. Lluís Vendrell, en 

representació de la Cambra de Comerç; Sr. Salva Vendrell, en representació 

de la Fundació Barcelona Comerç; Sr. Antoni Guiu, en representació de 

l’Associació A-Dintre. 

 

En representació de les entitats del Fitxer General d’Entitats 

Ciutadanes 

Sra. Lluïsa Erill, en representació del Secretariat d’Entitats de Sants, 

Hostafrancs i La Bordeta; Sr. Xavier Ferré, en representació de DINCAT; 

Sr. Carlos Pablos, en representació de la Federació de Colles de Sant Medir; 

Sr. Enrique Delgado, en representació de la Taula d’Entitats de Sarrià; Sr. 

Enric Canet, en representació del Casal dels Infants; Sr. Josep-Lluís Alonso, 

en representació de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa; Sra. 

Àngels Guiteras, en representació de l’Associació Benestar i 

Desenvolupament (ABD); Sra. Núria Paricio, en representació de Barcelona 

Oberta; Sr. Joan Puente, en representació del Racó de les Corts; Sra. Lola 

de la Fuente, en representació de la Residència i Centre de Dia Esclat 

Marina; Sra. Lydia Chaparro, en representació d’Ecologistes en Acció; 

Sr. Joan Vidal, en representació del Casal d’Entitats Mas Guinardó; 

 

Persones d’especial rellevància ciutadana 

Sra. Mercè Rey; Sra. Laura Rojas; Sr. Guillem Espriu; Sra. Anna Balletbó; 

Sra. Raquel Acinas; Sra. Paz Cano; Sr. Ignasi Parody; Sr. Jordi Porta; Sra. 

Mª José Calvo. 
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Persones del Registre Ciutadà 

Sr. Delfí Cosialls; Sr. Àngel Serra; Sra. Inmaculada Vicente; Sr. Miquel 

Carrillo; Sra. Montserrat Ferrando; Sr. Carlos Ruiz; Sr. Josep Conesa; Sra. 

Inma González. 

 

Persones convidades 

Sr. Sr. Jordi Cases, Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona; Sra. Mª 

Assumpció Vilà, de la Sindicatura de Greuges de Barcelona;  

 

Han excusat la seva assistència a aquesta sessió 

Sr. Antonio Guillén, representant del Consell Ciutadà de Sants-Montjuïc; 

Sra. Roser Vallhonesta, representant del Consell Ciutadà d’Horta-Guinardó; 

Sr. Rodrigo Araneda, representant del Consell Municipal LGTBI; Sra. Marta 

Gumà, representant del Consell Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat; 

Sra. Raquel Diaz, representant de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat; Sra. Juana Fernández, representant del Consell Municipal del 

Poble Gitano de Barcelona; Sra. Gemma Altell, representant del Consell de 

les Dones); Sr. Josep Molina, en representació del Consell De l'Habitatge 

Social De Barcelona; Sra. Teresa Crespo, representant del Consell Municipal 

de Benestar Social; Sr. Juan José Casado, representant d’UGT; Sr. Josep 

Parcerisa, representant de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Sr. 

Carlos Dante Heredia, de l’àmbit de Persones d’especial rellevància 

ciutadana; Sra. Glòria Martín de l’àmbit de Persones d’especial rellevància 

ciutadana; Sra. Esmeralda Sainz-Ezquerra, del Registre Ciutadà; Sr. Carlos 

Rosales, del Registre Ciutadà. 
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ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta anterior.  

2. Intervenció del tinent d’alcalde. 

3. Presentació i aprovació de la proposta de renovació de les persones 

que formaran la nova Comissió Permanent. 

4. Informació sobre les cinc candidatures presentades per a les dues 

vicepresidències. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

 

INICI DE LA SESSIÓ 

 

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Després de saludar els assistents, dóna pas al primer punt de l’ordre del 

dia.  

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

 

Demana si algú vol fer alguna esmena a l’acta de la sessió anterior, que 

tothom ha rebut amb la convocatòria. 

 

El Sr. Eugeni Forradelles, de l’Associació Consell de Cent, assenyala que ell 

va ser present al Plenari del Consell de Ciutat del 19 de juny, però que no 

consta a l’acta. Després de comprovar que, efectivament, va assistir a 

aquest Plenari, el tinent d’alcalde confirma que s’incorporaran les seves 

dades a l’acta.  

 

El Sr. Raimond Blasi, Regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió 

(CiU), explica que ja van passar una esmena amb relació a la pàgina 

vuitena: una intervenció que va fer ell mateix, en la qual demanàvem una 

modificació per evitar que el text induís a confusió. En el punt del dictamen 

relatiu a les Ordenances Fiscals, el text havia de dir que, com a grup 

municipal, s’abstenien de la votació i no pas en la votació. Tot i que són 

membres de ple dret, com a membres representants dels grups municipals 

respectaven el criteri del conjunt del Consell Plenari no polític. 

 

El tinent d’alcalde demana que consti l’esmena i passa al segon punt de 

l’ordre del dia. 
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2. Intervenció del tinent d’alcalde 

 

Inicia la intervenció demanant disculpes per dos motius. En primer lloc, per 

l’absència de l’alcaldessa; a causa d’una indisposició, ell l’ha hagut de 

substituir a última hora i els transmet les seves disculpes. En segon lloc, 

perquè els hagués agradat poder convocar aquesta sessió dos mesos abans 

del que s’ha convocat; així haurien pogut treballar a ple rendiment, però no 

ha estat possible.  

 

Tot seguit recorda que la tasca del nou Plenari està liderada pels nous 

membres de la Comissió Permanent —l’òrgan que impulsa i dinamitza el dia 

a dia, la trajectòria i els objectius del Consell—, que avui validaran, entre 

tots i totes, perquè pugui fer la seva feina.  

 

En tercer lloc comenta que a l’anterior sessió de desembre es va posar 

l’accent en diversos temes que es volien impulsar. Un d’ells era el procés 

participatiu del PAM, que es va fer el primer trimestre d’aquest any. El 

Consell va participar en el desenvolupament d’un taller i esperen que pugui 

continuar exercint aquest rol, que no deixi d’estar implicat en aquesta 

qüestió i que faci un seguiment d’aquest procés de participació ciutadana.  

 

A continuació es refereix a una qüestió que ja es va plantejar al Plenari 

anterior: el fet que, per al govern, la participació formava part de l’ADN, de 

les línies d’actuació que es volien impulsar, i que un dels temes importants 

que ara s’inicia és, precisament, el procés de participació per debatre i 

revisar les Normes de Participació Ciutadana, les regles del joc de què es 

volen dotar per definir com es podrà dur a terme aquesta participació a 

partir de la feina feta durant el mandat anterior, amb el Consell de Ciutat i 

amb el Consell Municipal d’Entitats de Barcelona. Assenyala que després de 

l’estiu volen organitzar unes jornades conjuntes amb els òrgans sectorials 

de participació, abans que cada òrgan pugui debatre les normes i les 

millores necessàries perquè els consells siguin més oberts i més 

participatius. 

 

En cinquè lloc explica que, segons els ha comunicat la Secretaria del 

Consell, diverses entitats i persones volen treballar en una línia d’actuació 

concreta per abordar el tema dels refugiats. Diu que, com ja saben els 

presents, han assumit el compromís de fer una ciutat més acollidora, més 

defensora dels drets humans, una ciutat refugi, sobretot tenint en compte 

que s’està davant d’una catàstrofe humanitària sense precedents, almenys 

des de la Segona Guerra Mundial. Assegura que no es volen quedar de 

braços plegats, que no es poden quedar impassibles ni mirar cap a una altra 
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banda, i que per això s’han compromès a fer de Barcelona una punta de 

llança a l’hora de defensar els drets d’aquestes persones que estan fugint 

de l’horror de la guerra, de la barbàrie que viuen en els seus països. Es 

tracta, per tant, d’un tema cabdal en què la ciutadania té un paper destacat 

i posa, com a exemple, la manifestació que va tenir lloc el 19 de juny, 

l’objectiu de la qual era, precisament, recordar aquests incompliments 

continuats amb relació al dret internacional i als drets dels refugiats. 

Recalca que aquest Consell, com a màxim òrgan participatiu de 

l’Ajuntament, també hi té un paper destacat, sempre que, evidentment, així 

ho decideixi, i fa esment de l’interès mostrat per diferents persones que el 

constitueixen.  

 

Finalment també vol recordar el compromís que van assumir a l’anterior 

sessió del Plenari: aconseguir que aquest Consell pugui parlar amb veu 

pròpia en el Plenari Municipal. Es tracta d’una proposta que, lògicament, 

caldrà treballar amb la resta de grups polítics municipals i que creuen que 

es pot debatre en el marc d’aquest procés participatiu.  

 

Acaba la intervenció animant els assistents a proposar temes de ciutat que 

els preocupin i que siguin transversals. No es tracta que els temes de debat 

que es treballin en el Consell siguin només a proposta del govern; considera 

molt important que siguin ells mateixos els que prenguin la iniciativa, com 

es va fer en el passat, quan es van formular propostes importants de ciutat 

que van obrir debats imprescindibles que calia abordar. 

 

Tot seguit proposa passar al punt següent, tret que algú vulgui fer algun 

comentari; en aquest cas, s’obriria un torn de paraules. Atès que ningú no 

en vol fer cap, es passa al tercer punt de l’ordre del dia.  

 

3. Presentació i aprovació de la proposta de renovació de les 

persones que formaran la nova Comissió Permanent  

 

Cedeix la paraula al Sr. Alex Goñi, vicepresident segon del Consell de 

Ciutat, perquè presenti la proposta de renovació.  

 

 ALEX GOÑI [VICEPRESIDENT SEGON DEL CONSELL DE 

CIUTAT] 

Abans de llegir la proposta que recull com ha quedat constituïda la Comissió 

Permanent, explica com es van dur a terme les votacions en els diferents 

àmbits que la componen i el procés de selecció. Puntualitza que els àmbits 

que havien d’escollir dues persones van fer dues sessions de treball: la 
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primera, per presentar propostes; la segona, per decidir les persones entre 

els integrants de cada àmbit.  

 

Així, per exemple, en l’àmbit del Consell Ciutadà de Districte, atès que 

només hi havia dues persones interessades, no hi va haver cap tipus de 

discussió.  

 

En l’àmbit dels Consells Sectorials, atès que només es van presentar dues 

persones, l’elecció també va ser molt clara.  

 

En el cas de les Institucions Rellevants, calia triar-ne dues. Es van presentar 

les nou candidatures següents: PIMEC Comerç; Universitat de Barcelona; 

Consell de les Associacions de Barcelona; Consell de la Joventut de 

Barcelona; Cambra de Comerç; Taula del Tercer Sector; FAVB; Fundació 

Barcelona Comerç; i FaPaC. Afegeix que quan llegeixi la composició de la 

Comissió Permanent comunicarà les candidatures finalistes.  

 

A la segona sessió es va decidir donar uns dies més perquè les 25 

institucions i entitats tinguessin l’oportunitat de brindar el seu suport a dues 

candidatures: hi van participar 14 dels 25 membres de l’àmbit, i els que van 

obtenir més suport van ser el Consell de la Joventut i la Federació 

d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona.  

 

Tot seguit se centra en el cas del Fitxer General d’Entitats; també es van 

presentar nou candidatures, i es va decidir ampliar el termini perquè les 15 

entitats d’aquest àmbit poguessin donar suport a les dues candidatures. 

Totes les entitats van aportar el seu criteri i les que van rebre més suport 

van ser l’Associació de Benestar i Desenvolupament i la Federació d’Entitats 

Clot-Camp de l’Arpa.  

 

Després explica el cas de les Persones d’Especial Rellevància Ciutadana; es 

van presentar les cinc candidatures següents: Sra. Anna Balletbò; 

Sra. Laura Rojas; Sra. Paz Cano; Sr. Jordi Porta; i Sra. M. José Calvo. A la 

segona sessió de treball es va decidir fer la votació aleshores, atès que hi 

havia quòrum i, per tant, era procedent. Una de les candidatures es va 

retirar i es va procedir a fer la votació entre les quatre persones que 

s’havien presentat. Van ser elegides les següents: Sra. Anna Balletbò i 

Sra. Laura Rojas. Comenta que van sorgir alguns dubtes, que es van 

traslladar als Serveis Jurídics i que, un cop resolts, es van comunicar els 

resultats a les 13 persones del sector.  
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Quant al Registre Ciutadà, explica que les persones que formen part 

d’aquest àmbit van proposar escollir quatre persones i que es repartissin el 

mandat de quatre anys: dues la primera part del mandat i les altres dues la 

segona part. La Secretaria del Consell de Ciutat va acceptar la proposta, ja 

que no entrava en contradicció amb el Reglament del Consell de Ciutat i era 

un acord unànime del grup. Es van presentar set persones: Sr. Delfí 

Cosialls; Sr. Carles Ruiz; Sra. Imma González; Sr. Josep Conesa; Sr. Vicent 

Carballido; Sr. Àngel Serra; i Sra. Montserrat Ferrando. Van donar la seva 

opinió 11 de les 14 persones d’aquest àmbit, i les que van obtenir més 

suport van ser el Sr. Delfí Cosialls i la Sra. Imma González, que faran la 

primera part del mandat, i la Sra. Montserrat Ferrando i el Sr. Vicente 

Carbadillo, que s’encarregaran de la segona part.  

 

Tot seguit passa a llegir com ha quedat la composició de la Comissió 

Permanent.  

 

Ocupa el càrrec de presidenta delegada la Sra. Gala Pin, regidora de 

Participació i Districtes, en representació del grup polític municipal de 

Barcelona en Comú; la vicepresidència primera i la segona estan pendents 

de nominació (puntualitza que més endavant el vicepresident primer els ho 

explicarà).  

 

Els representants dels grups municipals són: el Sr. Raimond Blasi, en 

representació del grup polític municipal de Convergència i Unió; la 

Sra. Marilen Barceló, en representació del grup polític municipal de 

Ciutadans; la Sra. Trini Capdevila, en representació del grup polític 

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya; el Sr. Jaume Collboni, en 

representació del grup polític municipal del Partit del Socialistes de 

Catalunya; la Sra. Àngels Esteller, en representació del grup polític 

municipal del Partit Popular de Catalunya; i el Sr. Josep Garganté, en 

representació del grup polític municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.  

 

Els representats del Consell Sectorial de Ciutat són: el Sr. Miquel Nadal, en 

representació del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona; i el 

Sr. Enric Francès, en representació del Consell Municipal d’Entitats de 

Barcelona.  

 

Els representants dels Consells Municipals de Districte són: el Sr. Joan 

Bordetes i Castells, en representació del Consell Ciutadà del Districte de 

l’Eixample; i el Sr. Jordi Gras Mateu, en representació del Consell Ciutadà 

del Districte de Sant Martí.  
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Els representants de les institucions de la ciutat són: el Sr. Oriol Nicolau, en 

representació del Consell de la Joventut de Barcelona; i el Sr. Albert Recio, 

en representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 

Barcelona.  

 

Els representants del Fitxer General d’Entitats són: la Sra. Felisa Pérez 

Anton, en representació de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD); 

i la Sra. Montse Balaguer, en representació de la Federació d’Entitats Clot-

Camp de l’Arpa.  

 

Els representants de l’apartat de Persones d’Especial Rellevància Ciutadana 

són: la Sra. Laura Rojas Nuñez i la Sra. Anna Balletbò i Puig.  

 

Finalment, es refereix als representants de l’apartat de Persones del 

Registre Ciutadà. Recorda que és el cas de les quatre persones que es 

reparteixen el mandat i diu que les dues que s’encarregaran de la primera 

part són la Sra. Imma González Gallo i el Sr. Delfí Cosialls Pueyo.  

 

Acaba la intervenció dient que aquesta és la composició actual de la 

Comissió Permanent. Aclareix que pel que fa a les dues vicepresidències, 

l’Alcaldia en farà el nomenament quan escaigui.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Dóna les gràcies al Sr. Alex Goñi i demana si, abans de passar al punt 

següent i d’aprovar la proposta, algú vol dir alguna cosa. Atès que ningú no 

vol fer cap comentari, es dóna per aprovada la proposta de la Comissió 

Permanent i es passa al quart punt de l’ordre dia. Cedeix la paraula al 

vicepresident primer del Consell, Sr. Oriol Nicolau.  

 

4. Informació sobre les cinc candidatures presentades per a les 

dues vicepresidències 

 

 Sr. ORIOL NICOLAU [VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA] 

Dóna les gràcies al tinent d’alcalde i assenyala que després de la darrera 

reunió de la Comissió Permanent, que va tenir lloc el 8 de febrer, es va 

procedir a obrir el procés i a demanar que les institucions i entitats 

presentessin la seva candidatura a la vicepresidència. Explica que en el 

termini establert es van presentar sis candidatures diferents: PIMEC; 

Cambra de Comerç i Indústria i Navegació; Consell d’Associacions de 

Barcelona; Associació Músico-Cultural Mas Guinardó; Associació de Veïns 

del Racó de les Corts; i Fundació Barcelona Comerç (aquesta última 

finalment va retirar la candidatura, per la qual cosa en van quedar cinc). 
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Puntualitza que a partir d’aquell moment va començar un treball més intern, 

es van fer reunions amb el Consell de Ciutat i es va acordar demanar a les 

candidatures un escrit de presentació en el qual expliquessin les seves 

motivacions i raons i prioritats per voler esdevenir vicepresidències.  

 

Indica que des de la Secretària es van aportar una sèrie de criteris que es 

consideraven importants; en primer lloc, calia que hi hagués un cert 

equilibri entre el sector econòmic i el sector social o associatiu; en segon 

lloc, que alguna de les seves entitats fos de segon nivell; i, en tercer lloc, 

que tingués un coneixement clar de la ciutat, a més de temps i capacitat 

per poder-s’hi dedicar.  

 

Continua explicant que es va demanar l’opinió a entitats, institucions i 

persones, i que es van fer aportacions concretes a criteris que haurien de 

tenir de suport i també d’entitats òbviament que haurien de formar-ne part. 

Diu que, malgrat això, només va arribar al 20 % dels membres i es va 

concretar en 13 entitats i institucions i en sis persones que van opinar. Diu 

que el suport consta per escrit. Especifica que en primer lloc va sortir el 

Consell d’Associacions de Barcelona, després la PIMEC, en tercer lloc la 

Cambra de Comerç i, en quart lloc, l’Associació Músico-Cultural Mas 

Guinardó. Aclareix que es van passar les dades i els resultats a l’Alcaldia, a 

fi de proporcionar-li una eina que l’ajudi a prendre la decisió de fer aquest 

nomenament. Comenta que aquesta decisió es prendrà posteriorment en el 

Plenari i que esperen rebre la notícia aviat.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Dóna les gràcies al Sr. Oriol Nicolau i anuncia que s’obre un torn de 

paraules per si alguna de les candidatures o altres persones volen donar la 

seva opinió.  

 

 Sr. Salvador Vendrell [FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ]  

Saluda els assistents i diu que vol aclarir, en nom de la Fundació Barcelona 

Comerç, que no és que ells retiressin la seva candidatura, sinó que no la 

van presentar, i que per algun motiu va sortir al llistat. 

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Li respon que constarà en acta i assenyala que si no hi ha cap altre 

comentari ni intervenció passaran a l’últim punt de l’ordre del dia. 

 

5. Torn obert de paraules 

 

 Sra. Mercè Rey [AMBIT PERSONES RELLEVANTS] 
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Després de saludar a tothom, diu que només vol fer dos comentaris. 

Especifica que és nova en aquest Consell i que potser per això li han sobtat 

algunes coses.  

 

En primer lloc es refereix a les formes i explica que li va sorprendre el fet 

que la convocatòria oficial es rebés només una setmana abans, quan al 

Reglament indica que ha de ser amb 15 dies d’antelació. Abans del dia 20 

van enviar un correu que deia: «Us reserveu la data» i, després, el mateix 

dia 20 la van convocar; és a dir, nou dies abans. Afegeix que la 

documentació es va presentar el dia 22.  

 

Considera que les formes s’haurien de guardar sempre i demana que sigui 

així.  

 

L’altra qüestió que vol comentar té a veure amb la transparència. Es 

refereix a la reunió en què eren poques persones quan es va decidir les 

dues que calia triar de les quatre o cinc primeres que es van presentar. Allà 

es va demanar si una de les persones presents, que no havia estat a la 

primera reunió, realment estava nomenada. Ens van dir: «Sí, però no; ja ho 

comprovarem». Pensa que les coses fetes d’aquesta manera són una mica 

lletges. Creu que per part de la Secretaria Tècnica calia tenir molt clar 

quines eren les persones i d’acord amb quin nomenament eren allà.  

 

També amb relació a la transparència explica que a la reunió hi havia una 

persona que va demanar el vot delegat. Van respondre que no sabien segur 

si era possible i que ho havien de preguntar a Serveis Jurídics. Assenyala 

que després de fer la consulta els van respondre que això no estava 

contemplat. Continua dient que, malgrat això, a la mateixa reunió se’ls va 

proposar, com s’havia fet en una altra sessió, que el càrrec fos rotatiu: dos 

anys una persona i dos anys una altra. Al·lega, però, que això tampoc no 

estava contemplat. Conclou, per tant, que donava la sensació que algunes 

coses no estan contemplades i no s’accepten, però que, en canvi, d’altres 

que tampoc no estan contemplades sí que s’accepten. Demana, per tant, 

que tot sigui una mica més transparent.   

 

A continuació es refereix a la qüestió dels suports que en teoria s’havien 

d’enviar per correu electrònic, però que mai no van rebre. Reitera, doncs, 

que el que volia era comentar les formes.  

 

Acaba la intervenció donant les gràcies i dient que entén que tothom vagi 

molt enfeinat, però que les coses s’han de fer bé i ajustant-se plenament a 

allò que recull el Reglament.  
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 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Cedeix la paraula al Sr. Orland Blasco, secretari del Consell de Ciutat, 

perquè respongui a les qüestions plantejades.  

 

 ORLAND BLASCO [SECRETARI DEL CONSELL DE CIUTAT] 

Explica que potser sí que en alguns casos no es van guardar les formes; 

posa com exemple la convocatòria, que es va enviar amb 13 dies 

d’antelació, en comptes dels 15 dies establerts. Assegura que es procurarà 

que això no torni a passar. Assenyala que es va parlar amb Secretaria 

Jurídica per resoldre alguna dificultat i que fins i tot van contestar dient que 

era cert, però que els semblava que no era motiu suficient per anul·lar el 

Plenari i… 

 

 Sra. Mercè Rey [AMBIT PERSONES RELLEVANTS] 

Interromp al Sr. Orland Blasco per dir que en cap moment havia tingut la 

intenció d’anul·lar res. Explica que només era un comentari per demanar 

que es revisin una mica les formes i el compliment del Reglament... 

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Assenyala que per evitar fer un diàleg, és millor deixar que el secretari 

acabi la seva resposta.  

 

 ORLAND BLASCO [SECRETARI DEL CONSELL DE CIUTAT] 

Explica que és una mica el que ja van comentar; que havien fet les 

consultes pertinents i que per això tota la gent del grup de Persones 

Rellevants van enviar la resposta. És cert que van dir que enviarien la 

proposta, però fins al dimarts al matí no van poder tancar la situació de dos 

grups; els semblava absurd enviar-la aleshores, i per això van portar-la 

directament allà.  

 

Demana disculpes i reitera que, tal com sap la gent que el coneix d’altres 

coses, sempre es presta molta atenció als continguts i que són conscients 

que les formes s’han de cuidar en tot moment.  

 

 Sra. Mercè Rey [AMBIT PERSONES RELLEVANTS] 

Comenta que en cap cas volia impugnar aquest Consell i que només 

demana que les coses siguin una mica més formals i transparents.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Li dóna les gràcies i cedeix la paraula al Sr. Alex Goñi.  
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 ALEX GOÑI [VICEPRESIDÈNCIA SEGONA] 

Comença la intervenció recordant que avui és un dia especial, perquè el 

Consell que té lloc és el Consell de Consells.  

 

Vol transmetre a tota la gent nova, que no han estat al Consell de Ciutat, la 

bona disposició que han tingut sempre totes les persones que l’han integrat. 

Diu que, com és lògic, hi ha hagut alguns moments de tensió, però que s’ha 

treballat molt, i posa com a exemples el tema de la Diagonal i de la taxa 

turística. Recomana entrar a la web per veure tota la feina feta, però diu 

que el més important és la feina que es farà.  

 

Insisteix en el fet que mai no s’ha de treure humanitat als consells, i que cal 

que totes les persones que en formen part —els consellers i conselleres—, 

se sentin, no més que un ciutadà de Barcelona, perquè tots som ciutadans, 

però que siguin conscients que el que faran, el que diran, el que decidiran, 

acabarà afectant la vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, ja que 

aquesta és la feina que fan els consells.  

 

Explica que avui és l’últim dia que és allà com a vicepresident i que els 

voldria transmetre la força i la il·lusió que sempre han tingut totes les 

persones que han format part del Consell. A més, creu que en aquesta nova 

etapa treballaran amb esforç i il·lusió i que faran un treball positiu. Els 

demana que pensin —i que no oblidin— que tot el que faran ho faran per a 

altres persones i que això és molt important.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Dóna les gràcies al Sr. Alex Goñi i passa la paraula a la Sra. Gala Pin.  

 

 GALA PIN [BARCELONA EN COMÚ]  

Agraeix les paraules del Sr. Alex Goñi i la feina feta i explica que, amb 

relació a aquest últim punt, vol remarcar dues coses que ja ha comentat el 

tinent d’alcalde a la introducció i que considera essencial tenir presents, en 

especial de cara a la gent nova.  

 

En primer lloc es refereix a una demanda formulada per la Comissió 

Permanent i que consisteix en la possibilitat de tractar temes més enllà dels 

preceptius (com ara els Pressupostos i el PAM), ja que en altres moments 

d’aquest Ajuntament també s’han abordat temes proposats per la Comissió 

Permanent mateix. Creu que és una cosa que s’hauria de poder recuperar: 

tractar temes que preocupin a escala de ciutat i temes que vagin més enllà 

dels proposats pel govern de la ciutat. Destaca aquesta necessitat i la sort 
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de tenir un Consell de Consells que, a més, recull part de la diversitat de la 

ciutat.  

 

En segon lloc vol remarcar que, segons comentava el tinent d’alcalde, s’està 

treballant en el procés de Normes Reguladores de la Participació. Diu que hi 

ha un grup motor que aplega des d’entitats fins a grups polítics, i que el que 

persegueix aquest grup és, a més d’arribar a un text final de Normes 

Reguladores, posar els elements necessaris per donar més protagonisme als 

veïns i veïnes de la ciutat, alguns dels quals estan representats aquí, però 

també n’hi ha a molts altres consells i més enllà de l’Ajuntament.  

 

Per tant, vol encoratjar a tothom a participar en el procés i recorda que 

moltes de les persones i entitats que són allà tenen una experiència molt 

àmplia i valuosa en temes de participació.  

 

Acaba la intervenció donant la benvinguda als nous i les gràcies als que 

continuen en el Consell.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Dóna les gràcies a la Sra. Gala Pin i demana als assistents que tinguin 

l’amabilitat de presentar-se abans de prendre la paraula. 

 

 CARME PANCHÓN [UNIVERSITAT DE BARCELONA] 

Saluda els assistents, es presenta i diu que voldria que constés en acta 

l’agraïment a totes les persones que han format part de la Comissió 

Permanent i de les vicepresidències, per tota la feina que han fet, tant la 

que es veu com la que no es veu.  

 

També aprofita per agrair tota la tasca feta des de principis d’any fins a 

finals, sobretot amb la bona iniciativa dels tallers de participació per als 

plans d’acció municipal, i també la tasca que s’ha començat per àmbits, ja 

que, com deia el Sr. Goñi, propicia que tothom es conegui millor com a 

persones i a escala transversal, perquè també s’han fet coses amb altres 

grups.  

 

Demana que, si és possible, es continuï amb aquesta dinàmica.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Agraeix la intervenció de la Sra. Carme Panchón i cedeix la paraula al 

Sr. Vicens Tarrats. 
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 VICENS TARRATS [COMISSIONS OBRERES] 

Explica que representa a Comissions Obreres i que ha de confessar que la 

intervenció del Sr. Alex Goñi, que curiosament és un representant de la 

patronal, l’ha inspirat molt.  

 

Diu que aquest Consell té una espècie de sonoritat, com de fi de cicle, en el 

qual tota la gent, ells inclòs, s’està agraint coses. Vol dir que renovar-se, 

sense perdre els bons costums i les bones tradicions, és molt positiu. 

Comenta que en els últims quatre anys ha participat amb força intensitat en 

el Consell de Ciutat i que gràcies a una sèrie de gent que treballa 

conjuntament es generen unes tradicions i maneres de fer que es veuen, no 

només en el Consell de Ciutat, sinó també en molts altres àmbits de la 

ciutat, perquè és un Consell de Consells, i col·laboren i generen xarxes amb 

molts altres àmbits de la ciutat, cadascun representant els seus interessos i 

els seus papers.  

 

Assenyala que la feina que es fa és una feina complexa, amb entitats 

voluntaristes que treballen perquè creuen que la feina que fan és positiva 

per defensar els seus interessos legítimament, i amb entitats, sovint 

exigents, que demanen un retorn de les coses que proposen; que demanen 

influir, que l’Ajuntament els tingui en compte; és a dir, que demanen sentir-

se útils.  

 

Diu que fer això no és fàcil i que per aquesta raó vol donar les gràcies a 

tothom que hi ha participat, i que li sembla important que consti l’agraïment 

de Comissions Obreres per l’esforç fet i la bona voluntat que han tingut.  

 

Així mateix, també vol agrair al nou Ajuntament la bona voluntat i la 

sensació —creu que compartida per tothom— de credibilitat, de creure en 

aquest organisme, de donar-li empenta i de reconèixer aquesta utilitat que 

les entitats acostumen a reclamar sempre.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Agraeix la intervenció del Sr. Vicens Tarrats i passa la paraula a una 

persona que ha aixecat la mà.  

 
 ANNA BALLETBÓ [PERSONES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA 

CIUTADANA] 

Diu que vol agrair públicament el fet que l’hagin triada, perquè per a una 

persona com ella, a aquestes alçades de la seva vida, és una gran 

satisfacció poder servir a la seva ciutat. Afegeix que es posa a disposició per 
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a tot allò que calgui i, en especial, per als temes que puguin quedar en 

descobert.  

 

Considera, modestament i des del seu punt de vista, que aquesta ciutat 

necessita dues coses: projecció cap enfora i projecció cap endins. L’equilibri 

entre treballar per a la gent i poder-se projectar més enllà, cap a l’Europa 

en crisi, etcètera. Creu que totes dues coses són compatibles i comenta que 

a ella li agradaria molt contribuir a aconseguir-ho.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Cedeix la paraula al Sr. Enric Canet.  

 

 ENRIC CANET [CASAL DELS INFANTS] 

Després de presentar-se diu que li sembla interessant el que s’ha dit. Fa 

referència, en especial, al «canvi de cicle» esmentat pel Sr. Vicenç Tarrats. 

Ell creu, però, que es tracta d’una continuïtat —hi ha molta gent amb ganes 

de col·laborar— i que s’hauria d’intentar fer més grups de treball. Proposa 

que d’una manera o una altra —per exemple, mitjançant un correu 

electrònic específic de la Permanent o de les vicepresidències— es puguin 

fer arribar els temes i argumentar-los. Insisteix en el fet que, tal com han 

dit el Sr. Alex Goñi i altres persones, encara que es representi una entitat, 

s’ha d’actuar des del desinterès i no pas per defensar l’interès propi, sinó 

el bé comú. Destaca, per tant, que per tirar això endavant, ha d’haver-hi 

molt desinterès i molta generositat.  

 

A continuació comenta que els grups polítics també hi tenen un paper i que 

seria interessant que fessin arribar al Consell —si pot ser, amb desinterès i 

generositat— temes d’interès general, de la ciutat. Diu que en definitiva es 

tracta de treballar per al bé comú, per al bé de la ciutat. 

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

 Dóna les gràcies al Sr. Enric Canet i passa la paraula al Sr. Manel Cases.  

 

 MANEL CASES [CONSELL MUNICIPAL DE DEFENSA DELS 

ANIMALS] 

Saluda els assistents i diu que, a més de representar el Consell Municipal de 

Defensa dels Animals, també és arquitecte. Recorda que Barcelona es 

defineix com a «ciutat amiga dels animals», i que això no cal oblidar-ho, 

però que avui vol parlar d’un altre tema: de les obres de les Glòries, del 

túnel que s’està construint. En aquests moments és l’obra pública més 

important de la ciutat i està complicant força el trànsit. Diu que abans es 

parlava de transparència i, per això, com que ja fa força mesos que duren 
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aquestes obres i sembla que s’allargaran fins a l’any que ve, proposa que 

l’Ajuntament informi la ciutadania del procés i de la data prevista 

d’acabament.  

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Agraeix la intervenció del Sr. Manel Cases i dóna la paraula al Sr. Jordi 

Gras.  

 

 JORDI GRAS [CONSELL CIUTADÀ DEL DISTRICTE DE 

SANT MARTÍ] 

Comença dient que els districtes de Barcelona tenen ganes que comenci la 

nova temporada, perquè hi ha dos temes que els preocupen molt: un és el 

resultat del PAM i del PAD i la seva aplicació; l’altre és l’actualització de la 

Normativa de Participació Ciutadana. Creuen que és una eina bàsica per a la 

participació real dels veïns de tots els barris de Barcelona, ja que és 

fonamental que tinguin eines properes.  

 

També vol agrair personalment al company Alex Goñi, com a vicepresident 

del Consell de Ciutat i sobretot de la Permanent, en la qual han estat molts 

anys treballant, la tasca que ha dut a terme. «Gràcies, Alex».  

 

 

 ENRIC CANET [CASAL DELS INFANTS] 

Dóna les gràcies al tinent d’alcalde i al president i saluda a tothom.  

 

En primer lloc vol fer una intervenció d’agraïment a tot el Consell de Ciutat 

sortint, a totes les persones que hi han col·laborat, que hi han treballat 

representant les seves entitats, amb desinterès i posant l’interès de la ciutat 

i de les persones per damunt de la seva representativitat com a entitats. 

També vol donar les gràcies a la Comissió Permanent, a totes les persones 

que avui són al Plenari, i felicitar en conjunt als nous membres d’aquest 

Consell.  

 

Explica que ell va fer un parèntesi de quatre anys; per això, durant el 

govern, no va tenir la responsabilitat de temes de participació.  

 

Comenta que abans s’ha fet referència a les ganes de començar a treballar i 

als diferents grups de treball que es van proposant i que es van realitzant 

en el transcurs de tot un Consell. Confia que aquestes ganes tinguin una 

permanència; diu, a més, que requereixen un esforç importantíssim: és el 

compromís assumit per les persones que avui són al Plenari. Comenta que 
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de moment el llistó està molt baix i que l’han d’anar pujant elles mateixes, 

juntament amb la part que els correspon als grups municipals.  

 

Assenyala que els preocupava el tema de la convocatòria i que en aquest 

sentit ell també voldria fer una reflexió. Es refereix al procés de renovació, 

una vegada aprovat el Reglament i després de l’acord que es va prendre, 

polític i associatiu, d’ajornar la renovació fins a l’inici del nou mandat. Diu 

que ja ha passat més d’un any, i que si realment el Consell de Ciutat és un 

Consell de Consells, cal fer els deures, i això passa per renovar la 

representativitat dels consells que correspongui. Explica que això ho diu 

perquè s’han celebrat diferents reunions i aquesta renovació no s’ha fet. 

Puntualitza que «renovació» no sempre vol dir canviar la persona; de 

vegades n’hi ha prou amb formalitzar alguna cosa. En aquest sentit, també 

es va demanar una cosa molt concreta: poder disposar de més recursos 

humans. 

 

Tot seguit diu que farà una menció que potser és una mica àcida. Comenta 

que tenen la sort de tenir un tinent d’alcalde que en el seu títol porta 

«Participació»; i una regidora que en el seu títol també porta «Participació»; 

per tant, tenen una participació doble, i això és important: vol dir que hi ha 

una creença. Ara bé —aquesta és la part àcida—, el que ell vol posar de 

manifest des del grup municipal de Barcelona en Comú, és que a dia d’avui 

encara no ha anomenat les seves dues persones de rellevància, a proposta 

seva, i que puguin formar part d’aquest Consell. Creu que si el Consell de 

Ciutat és un consell de participació, el màxim consell de participació, 

aleshores, Barcelona en Comú, que porta el lideratge i el pes màxim en el 

govern municipal, n’hauria de donar exemple.  

 

Acaba la intervenció donant les gràcies i dient que confia que això sigui 

anecdòtic —reprèn una part positiva— i que la feina surti i es realitzi 

correctament, que és el que tots desitgen. Comenta que tots hi aportaran i 

hi posaran la màxima confiança i la màxima col·laboració, però que entén 

que ha de ser recíproc. 

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Cedeix la paraula al tinent d’alcalde.  

 

 ORIOL NICOLAU [VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA]  

Diu que serà breu, perquè ja han fet molts agraïments. Explica que com a 

Consell de la Joventut de Barcelona, que fa una pila d’anys que ocupen la 

vicepresidència, i que tot i que han passat cares diferents i que 

personalment és la primera vegada que pot estar aquí, vol agrair que hagi 
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pogut formar part d’aquest espai i que hagi pogut treballar amb tots ells i 

vol transmetre l’agraïment d’altres presidències al CJB. Diu que ells deixen 

la vicepresidència, però que continuen treballant a la Comissió Permanent i 

que tenen moltes ganes de continuar aportant coses aquí.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

 Passa la paraula a la regidora.  

 

 GALA PIN [BARCELONA EN COMÚ]  

Passa a respondre algunes de les qüestions que s’han comentat.  

 

Quant a la proposta de les Glòries, entén que té dues parts: una primera 

part de petició d’informació al govern, i una segona part, que seria més 

pertinent parlar amb la Comissió Permanent, consistent a determinar si 

aquest tema seria un dels temes a tractar com a Consell de Ciutat.  

 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Jordi Gras, diu que el procés de normes 

està engegat. Fa una mica de repàs i explica que, efectivament, era una 

feina que quan van arribar ja estava engegada, però que no hi havia hagut 

un acord entre els diferents grups polítics. Van reprendre-la amb la voluntat 

d’anar una mica més enllà, però també amb el compromís d’aprofitar la 

feina feta. Explica que volien tenir tancats el procés i el document a l’estiu, 

però diferents entitats els van demanar d’allargar el termini perquè tothom 

hi pogués participar i perquè hi pogués haver un debat dins de les seves 

pròpies entitats. És per això que el procés durarà fins a finals d’any.  

 

Diu que estan molt d’acord que les normes reguladores són cabdals per 

donar protagonisme al ciutadà. Assenyala que el procés s’estructura d’acord 

amb tres grans eixos: d’una banda, els espais de participació reglada, que 

s’han de racionalitzar d’alguna manera i es tracta de veure com; de l’altra, 

una part de democràcia directa: consultes i referèndums per a temes que 

afecten la ciutat i tota la part d’iniciativa ciutadana; i, finalment, una part 

de processos urbans. Quant al PAM i al PAD, la idea era, efectivament, tenir 

l’aprovació. Considera que s’ha fet un procés molt participat, molt ampli; 

assenyala, però, que amb el retorn van més lents, perquè es van 

comprometre a fer un retorn detallat que expliqui per què les propostes 

s’han inclòs o no.  

 

Comenta que, justament avui, a més de fer la sessió constitutiva, s’havia de 

parlar del PAM, però atès que hi va haver eleccions generals, de nou, 

l’aprovació inicial del PAM, que s’havia de fer a principis de maig, es va 

ajornar fins a finals de juliol; per tant, el PAM es tractarà en la propera 
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sessió. Hauria de ser un exemple de processos que cal poder repetir i 

millorar, però també d’implicació ciutadana i de qüestions que s’han de 

poder debatre amb la ciutadania.  

 

Per acabar, es refereix als comentaris del regidor Blasi i diu que és cert que 

el grup de Barcelona en Comú té pendents les dues Persones d’Especial 

Rellevància, que s’anomenaran aquest més. A la compareixença de la 

Comissió ja van comentar que justament una d’elles havia tingut un 

problema personal molt greu —com es la pèrdua d’un fill—, i que per això 

es va haver de buscar un substitut. Assenyala, doncs, que són molt 

conscients que han de proposar aquestes dues Persones d’Especial 

Rellevància.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Cedeix la paraula al Sr. Vicens Carballido.  

 

 VICENS CARBALLIDO [CONSELL DEL REGISTRE CIUTADÀ]  

Comença dient que forma part del Consell del Registre Ciutadà i que el dia 

que li van comunicar que havia sortit escollit per un sistema aleatori va ser 

molt feliç. Després va saber que aquesta aleatorietat estava filtrada —per 

gènere, per barris i per edats— i això va minvar força la sensació d’haver 

estat escollit aleatòriament. Explica que el fet que els membres del Registre 

Ciutadà només representin el 15 % del Consell de Ciutat ja vol dir alguna 

cosa. Suposa que estan una mica com a coartada participativa del nou 

llenguatge políticament correcte que inclou aquest fet de la participació en 

un Consell en què la representació dels consells de districte, dels consells 

sectorials, de les persones de rellevància sempre és per nomenaments i 

absolutament discrecional.   

 

Vol reclamar en aquest primer Plenari del Consell de Ciutat un esforç perquè 

aquesta pretesa participació sigui menys «lobbista», menys arbitrària i 

tingui més de participació autèntica. Creu que tothom està a favor de la 

participació, però, també, que el Consell de Ciutat està a les beceroles. 

Demana un esforç i assenyala que ell, com a membre del Registre Ciutadà, 

sempre estarà al costat de qualsevol iniciativa que aclareixi aquest 

panorama, que deixi de banda els interessos sectorials, particulars, 

d’entitats, etc. Dóna les gràcies i demana que els ciutadans estiguin 

representats d’una manera digna: en una proporció una mica més raonable 

que l’actual. 

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Agraeix la intervenció i cedeix la paraula a la Sra. Maria Rosa Lunas.  
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 MARIA ROSA LUNAS [FEDERACIÓ CATALANA DE GENT GRAN, 

DONES I FAMÍLIA]  

Comenta que fa un munt d’anys que estan treballant i que en la seva 

intervenció vol ser molt pràctica i concreta. Es refereix al fet que els grups 

de treball encara no estiguin constituïts. Diu que no saben quants n’hi ha 

exactament, ni com ho poden fer, i que creu que valdria la pena que com a 

mínim hi hagués un esbós, i que ara que entra la Permanent, una de les 

tasques primordials és aquesta. Dóna les gràcies i diu que s’han felicitat tots 

i que es tornen a felicitar.  

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Dóna la paraula al Sr. Joan Puente.  

 

 JOAN PUENTE [ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL RACÓ DE LES 

CORTS] 

Explica que només vol recordar que al seu barri la gent gran deia que volien 

votar per l’alcaldessa actual perquè es diu «Ada». Ells diuen que aquesta 

«hada» ha de portar la varita mágica i ell creu que la varita mágica és la 

feina que poden fer tots ells per millorar Barcelona.   

 

 TINENT D’ALCALDE [SR. JAUME ASENS I LLODRÀ]  

Agraeix la intervenció i, atès que no n’hi ha cap altra, dóna per tancada 

aquest sessió.  

 

Abans, però, vol aclarir que el sistema aleatori esmentat pel Sr. Vicens 

Carballido no és d’ara, sinó que es remunta al 2003.  

 

Afegeix que també vol acabar la sessió amb els agraïments corresponents: 

en primer lloc, a tots els assistents, per les contribucions i els comentaris, 

fins i tot els àcids o punyents, perquè formen part d’una deliberació sana i, 

per tant, han de formar part de l’essència d’espais de participació com 

aquest. En segon lloc, a totes les persones, als membres nous que 

s’incorporen amb aquesta funció, i també a les persones que la deixen, per 

tota la tasca que han fet. Dóna les gràcies a l’Oriol i l’Alex, i diu que esperen 

poder comptar amb la seva presència.  

 

També vol expressar la satisfacció que senten pel premi 2016 a 

l’Administració Pública. Creu que és un premi del qual s’han de sentir 

orgullosos i que posa de manifest el que s’ha vist avui aquí: un ambient 

molt col·laboratiu i el compromís de les persones que participen en el 

Consell; un compromís que té a veure amb un esforç desinteressat, amb la 
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vocació de servei que sempre s’ha de posar en valor. Puntualitza, però, que 

els representants públics reben una remuneració per la feina que fan, 

mentre que hi ha molta gent que fa una tasca invisible, anònima i 

imprescindible perquè les coses funcionin. Per tant, s’ha de posar en valor 

la generositat de tots els membres que han decidit formar-ne part.  

 

 

Agraeix una vegada més l’assistència de tothom i dóna per finalitzat aquest 

plenari. 

 

Finalitza la sessió a les 20:30 hores. 

 

 

 

 

Orland Blasco 

Secretari del Consell de Ciutat 

 


