ACTA DEL PLENARI
DEL CONSELL DE CIUTAT
Saló de Cent, 14 de desembre de 2016, 18:00 hores
Presidència: Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.
Vicepresidència Primera: Sra. Montserrat Morera
En representació dels grups municipals:
Sra. Gala Pin, en representació del Grup Municipal de Barcelona en Comú
(BComú); Sr. Raimon Blasi, en representació del Grup Municipal de
Convergència i Unió (CiU); Sra. Marilene Barceló, en representació del Grup
Municipal de Ciutadans (C’s); Sra. Trinitat Capdevila, en representació del
Grup Municipal d’Equerra Republicana de Catalunya (ERC); Sra. Montserrat
Ballarín, en representació del Grup Municipal del Partit Socialista de
Catalunya (PSC).
En representació dels consells ciutadans de districte
Sr. Joan Bordetas, en representació del Consell Ciutadà del Districte de
l’Eixample; Sr. Antonio Fuentes, en representació del Consell Ciutadà del
Districte de Sant Andreu; Sr. Jordi Gras, en representació del Consell
Ciutadà del Districte de Sant Martí; Sr. Ramon Noguera, en representació
del Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-St. Gervasi.
En representació dels consells sectorials de la ciutat
Sr. Rodrigo Araneda, en representació del Consell Municipal de LGTBI; Sr.
Manuel Cases, en representació del Consell Municipal de Defensa dels
Animals; Sr. Enric Francès, en representació del Consell Municipal
d’Associacions de Barcelona; Sr. Vicenç Gasca, en representació del Consell
Municipal de Ciutat i Comerç; Sr. Josep Molina, en representació del Consell
de l’Habitatge Social de Barcelona; Sra. Gemma Altell, en representació del
Consell de les Dones; Sra. Coral Regí, en representació del Consell Escolar
Municipal de Barcelona; Sra. Teresa Crespo, en representació del Consell
Municipal de Benestar Social.
En representació de les institucions rellevants de la ciutat
Sra. Patricia Gabancho, en representació de l’Ateneu Barcelonés; Sr. Juan
Jose Casado, en representació d’UGT; Sr. Oriol Nicolau, en representació del
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Consell de Joventut de Barcelona (CJB); Sra. Montserrat Morera, en
representació del Consell de Joventut de Barcelona (CJB); Sr. Albert Riera,
en representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes
de Catalunya; Sra. Mireia recio, en representació del Foment Nacional del
Treball; Sr. Josep Molina, en representació del Consell de l’Habitatge Social
de Barcelona; Sr. Oriol Illa, en representació del la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya; Sra. Neus Bonet, en representació del
Col·legi de Periodistes de Catalunya; Sr. Albert Recio, en representació de la
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona; Sr. Eugeni
Forradellas, en representació de l’Associació del Consell de Cent; Sr. Vicenç
Tarrats, en representació de Comissions Obreres; Sr. Lluis Vendrell, en
representació de la Cambra de Comerç, Indústira i Navegació de Barcelona;
Sra. Núria Basi, en representació del grup 7; Sr. Joan Berruezo, en
representació de l’Associació A-Dintre.
En representació de les entitats del Fitxer General d’Entitats
Ciutadanes
Sr. Lluïsa Erill, en representació del Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta; Sr. Xavier Ferrer, en representació de DINCAT; Sr.
Josep Antoni Torralba, 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 per l’Acció
Social als barris; Sra. Marta Cuezva, en representació de la Federació
d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Famílies; Sr. Josep Lluis
Alonso, en representació de La Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa;
Sra. Angels Guiteras, en representació de l’Associació Benestar i
Desenvolupament; Sra. Nuria Paricio, en representació de Barcelona
Oberta; Sr. Joan Puente, en representació de l’Associació de veïns i
Comerciants “El Racó de les Corts”; Sra. Lola de la Fuente, en representació
de la Fundació Esclat Marina; Sr. Joan Vidal, en representació de
l’Associació Mas Guinardó.

Persones d’Especial Rellevància Ciutadana
Sr. Amadou Bocar Sam; Sra. Mercè Rey; Sr. Laura Rojas; Sr. Guillem
Espriu; Sr. Carlos dante; Sra. Paz canó; Sra. Gloria Martín; Sr. Jordi Porta.
Persones del Registre Ciutadà
Sr. Vicente Carballido; Sr. Delfí Cosialls; Sr. José Ruiz de Aretxabaleta; Sr.
Àngel Serra; Sra. Inmaculada Vicente; Sr. Pere Massanet; Sr. Miquel
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Carillo; Sra. Montserrat Ferrando; Sr. Carlos Ruiz; Sr. Josep Consea; Sra.
Inmaculada Gonzalez.
Assisteixen a la sessió
Sra. Assumpció Vila, síndica de Greuges de Barcelona; Sr. Fernando
Pindado, Comissionat; Sra. Maribel Fernández, Secretària Jurídica; Sr.
Gerardo Pisarelo; Sr. Jordi Cases; Sr. Orland Blasco, secretari del Consell de
Ciutat.
Han excusat la seva assistència a aquesta sessió
Sr. Josep Ortiz; Sr. Enric Sánchez; Sra. Roser Vallhonesta; Sra. Juana
Fernández; Sr. Miquel Nadal; Sr. Alejandro Goñi; Sr. Julio Rios; Sr.
Salvador Vendrell; Sr. Ramon Tornero; Sra. Lydia Chaparro; Sra. Wafaa
Moussaoui; Sra. Anna Balletbó; Sr. Ignasi Parody; Sra. Laura Rodríguez; Sr.
Carlos Rosales; Sra. Clàudia Libenson.
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PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació, debat i votació del Dictamen d’Ordenances Fiscals i
Pressupost per a l'any 2017.
3. Informació sobre els grups de treball que ja estan en actiu.
4. Presentació del «Projecte del Codi de Conducta de l’Ajuntament de
Barcelona».
5. Presentació de proposicions i propostes d'altres òrgans de
participació.
6. Torn obert de paraules.

INICI DE LA SESSIÓ
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Saluda els assistents: regidors i regidores, síndica, representants de les
entitats i, en general, els veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, perquè
diu que d’això es tracta, precisament, aquest Consell de Ciutat.
Explica que està molt contenta d’estar de nou amb ells i es disculpa perquè
no va poder estar present en el Plenari del mes de juny per una qüestió
d’agenda, tot i que donen la màxima importància a aquest Consell de
Ciutat, al qual volen acompanyar perquè adquireixi més protagonisme i es
pugui implicar més en la coelaboració de les polítiques públiques de la ciutat
de Barcelona.
Comenta que és conscient que hi ha hagut un procés de renovació del
Consell de Ciutat que ha estat més laboriós del que els hagués agradat, que
s’han allargat una mica més del compte i que s’han presentat algunes
queixes, però que ara aquest Consell ja està complet i pot funcionar a ple
rendiment, fins i tot anant més enllà del que s’havia fet tradicionalment,
més enllà dels grups de treball prescriptius, perquè se n'han creat de nous,
cosa que celebra molt especialment.
Assenyala que vol donar la benvinguda, en particular, a les persones que
formen part de la Vicepresidència d'aquest Consell i que s’estrenen en
aquest càrrec; per tant, a la Sra. Montserrat Morera, com a vicepresidenta
primera, i al Sr. Àlex Goñi, com a vicepresident segon, tot i que ha
d’excusar la seva assistència per un problema d’última hora. També saluda
molt especialment el Sr. Amadou Bokar Sam i la Sra. Uafa Moussaoui, que
són les dues darreres persones que s’han incorporat al Consell de Ciutat.
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Comenta que el Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació
institucional de l’Ajuntament de Barcelona, ha de tenir un lideratge
compartit en el sistema de participació de la ciutat, atès que, en opinió del
govern, donar més autonomia als òrgans de participació és una bona línia
de treball per evitar un excés de tutela o de dirigisme municipal.
Diu que, des de fa temps i des de molts àmbits, es parla de la importància
de la participació. Per això tenen clar que l’evolució, el creixement i el
funcionament del Consell de Ciutat seran essencials per millorar d’una
manera efectiva la qualitat i la quantitat de la participació a Barcelona.
Alhora, aquest aspecte està molt relacionat amb el debat que s’està
produint en el marc del procés participatiu de les Normes de Participació
Ciutadana, les quals els han de permetre millorar, ampliar i aprofundir la
participació a la ciutat.
També vol destacar la bona feina que s'ha iniciat per triar directament els
temes que interessen el Consell de Ciutat, al marge dels que puguin ser una
iniciativa de l’equip de govern. Sap que ara mateix hi ha cinc temes clau per
al conjunt de la ciutat que es treballaran el 2017: 1) Espai Públic i
Convivència; 2) Desigualtats a Barcelona; 3) Turisme i Habitatge;
4) Rellançar Barcelona; i 5) Normes de Participació i Funcionament del
Consell de la Ciutat.
Recalca que són conscients que el Consell de Ciutat ha de tenir un paper
encara més important en el disseny de les polítiques públiques
municipals. No ha de ser l'únic espai de participació, però sí un dels més
amplis i més participatius, i ha de fer un seguiment —amb constància i amb
un mètode de treball regular— de les principals polítiques públiques de la
ciutat.
Afegeix que, tenint en compte els temps que corren i els temes de fons que
s’estan plantejant, no només de cara a la ciutat de Barcelona, sinó de les
ciutats europees, la ciutadania és un tema prioritari de l’agenda política.
Explica que, tal com han dit sempre, un dels principals actius de Barcelona
—potser el més important— és la seva ciutadania, que ha fet el millor
d’aquesta ciutat, que sempre ha anat per davant de les institucions, als
barris i en el seu teixit social i cultural. Per això, cal aprofitar-la al màxim i
també cal que rebi el màxim reconeixement possible per part de les
institucions.
Diu que, per tant, comencen aquest Plenari del Consell de Ciutat amb la
voluntat que aquest espai, a més de rebre el reconeixement que li pertoca,
5

es pugui ampliar, es pugui fer encara més visible i pugui adquirir més
protagonisme en els temes principals de la ciutat.
Explica que l’ordre del dia és força intens i que, per aquesta raó no es vol
allargar més en els preàmbuls.
1. Aprovació de l’acta anterior
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Inicia el Plenari amb el punt número 1 de l’ordre de dia, que és
de l’acta anterior. Dóna per descomptat que tothom disposa
demana si algú té alguna esmena a fer-hi. Després de deixar
que el Grup de Convergència i Unió ha fet arribar un comentari
dóna per aprovada.

l’aprovació
de l’acta i
constància
a l'acta, la

2. Presentació, debat i votació del Dictamen d’Ordenances Fiscals i
Pressupost per a l'any 2017
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Passa al següent punt de l’ordre del dia —un dels principals—, que és la
presentació, debat i votació del Dictamen d’Ordenances Fiscals i Pressupost
per a l'any 2017.
Dóna la paraula a la Sra. Montserrat Morera, vicepresidenta primera del
Consell de Ciutat, que llegirà la introducció i les recomanacions d’aquest
dictamen.
 MONTSERRAT

MORERA
CONSELL DE CIUTAT]

[VICEPRESIDENTA

PRIMERA

DEL

Primerament vol agrair el suport que les entitats i els grups van donar al
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) com a entitat, i per votar-lo
perquè aconseguís la vicepresidència. Diu que espera que puguin recollir
totes les iniciatives que vagin sortint.
Recorda que tots el assistents tenen el Dictamen i explica que l’objectiu del
Grup d’Ordenances Fiscals era, en primer lloc, recollir les conclusions i
recomanacions que va fer el Consell de Ciutat el 2016, per posteriorment
elaborar aquest Dictamen.
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Comenta que el propòsit d’aquestes Ordenances Fiscals és que, una vegada
hagin estat aprovades a les properes votacions, siguin d’aplicació. Diu que
lamenten que al Plenari del mes d’octubre no hi hagués un consens polític,
però que esperen que es pugui resoldre, i assenyala que, no obstant això, el
Consell de Ciutat té l'obligació d’emetre un dictamen, raó per la qual han
mantingut les reunions de treball i totes les sessions que han permès
elaborar aquest document.
Informa que, després, dos companys del Grup de Treball explicaran una
mica el contingut, i que ara ella farà la presentació i les recomanacions que
des del Grup de Treball han formulat.
En primer lloc assenyala que el Consell de Ciutat lamenta la manca de
consens polític per aprovar, tant les Ordenances Fiscals com el Pressupost
Municipal de 2017 de l’Ajuntament de Barcelona. El Consell de Ciutat
considera que aquesta manca de diàleg entre els grups municipals i l'equip
de govern ha tingut unes conseqüències negatives per a Barcelona i la seva
ciutadania, raó per la qual recomanen que, de cara als propers exercicis, el
govern i l’oposició dialoguin i arribin a consensos, a més d’incorporar en el
procés d’elaboració del Pressupost Municipal els principals actors i agents
socioeconòmics de la ciutat, de marcar unes dates concretes per rebre tota
la informació, i d’establir un temps per poder debatre àmpliament el
contingut de les Ordenances Fiscals.
D’altra banda, agraeix totes les eines que se’ls han facilitat des de
l’Ajuntament per poder acabar d’elaborar aquest Dictamen.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Agraeix la introducció de la Sra. Montserrat Morera i explica que, tal com els
ha avançat, a continuació tenen la paraula la Sra. Imma González i el
Sr. Albert Recio, integrants del Grup de Treball.
 IMMA GONZÁLEZ GALLO [REGISTRE CIUTADÀ]

Explica que, en nom dels companys del Grup de Treball, compartirà amb els
assistents algunes de les reflexions que han fet i que han recollit en el
Dictamen. També volen donar les gràcies als equips municipals que van
estar presents a les sessions per explicar-los, tant el contingut com les
eines de treball: la seva col·laboració va ser molt valuosa per a l’elaboració i
l’anàlisi del Dictamen.
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Assenyala que, pel que fa al contingut, vol presentar les reflexions que han
fet de cara al procés. Exposa que han valorat molt positivament la posada
en funcionament de les eines que els han permès accedir al Pressupost; en
concret, a totes les partides de recursos assignades al compliment de les
polítiques de la ciutat, que estan molt ben reflectides i obertes a la web
d’Estratègia i Finances i a la web de Pressupost Obert. Consideren que són
una bona eina pedagògica per començar a formar la ciutadania, perquè els
ciutadans, els mitjans de comunicació i els grups de treball interns de
l’Ajuntament i les associacions puguin tenir un veritable accés i puguin
entendre algunes de les eines i actuacions de política municipal. Confia que
aquesta estratègia educativa tiri endavant i ressalta que s’han posat en
marxa les recomanacions en matèria de transparència que s’havien fet en
l’exercici anterior. No obstant això, apunta que els agradaria que es
continués en aquesta direcció i que en el futur s’incloguessin altres eines,
com ara indicadors i resultats de grups de treball.
Diu que un tema molt important que han destacat i que creu que es
reflecteix en el Dictamen és que, pel que fa al procés, troben a faltar
l'aplicació d’un principi d’eficàcia. Creuen que hi ha moltes oportunitats de
millora, tant en el compliment de terminis, com en la posada a disposició de
tothom de la documentació i en l'accés a les eines que necessiten per fer la
seva feina. Això els ajudaria moltíssim a avançar.
Comenta que també els preocupa molt el sentiment de frustració i la
dedicació de recursos a un Pressupost que a dia d’avui es troba en la
situació en què es troba, perquè no reflecteix aquesta eficàcia.
Assenyala que de cara a l’exercici vinent també han fet algunes
recomanacions per millorar la transparència, la participació i la preparació,
com ara la incorporació d’eines que permetin fer un seguiment trimestral de
l'execució del Pressupost, i l’ús d’indicadors per determinar l’assoliment dels
objectius. També volen recomanar que durant la preparació del procés
pressupostari, s'incorporin els actors d’una manera més prioritària i amb
una mica més d’anticipació per agilitzar el procés i fer-lo més transparent.
 ALBERT RECIO ANDREU [FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS

I VEÏNES DE BARCELONA]
Comença la intervenció referint-se al fet que la Comissió, tal com ha
explicat la seva companya, ha estat avaluant un Pressupost que no sabien
si existiria o no, i no és el mateix fer un diagnòstic d’una proposta ferma
que d’una cosa que és a l’aire. Creu, a més a més, que per a una Comissió
com aquesta, fer una valoració molt estricta d’un Pressupost és molt difícil,
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perquè requereix entrar partida per partida i veure què es canvia. Considera
que no disposen del temps ni dels recursos necessaris, perquè, al cap i a la
fi, ho fan d’una manera voluntària.
Assegura que l’equip municipal els ha facilitat amablement tota la
informació sol·licitada i els ha explicat que la transparència ha millorat molt;
no obstant això, la Comissió no ha pogut determinar si el pressupost estava
ben fet. Els semblava que hi havia un augment de partides socials que era
correcte, però no podien anar més enllà.
Explica que van tenir la sensació que per primera vegada hi havia un
intent de fer una avaluació de gènere del Pressupost. Creuen que és
francament millorable —al principi les coses sempre costen—, però també
consideren que és una bona mesura que cal continuar.
Comenta que van demanar a totes les forces polítiques del municipi que els
facilitessin informació detallada —per escrit o presencialment— sobre la
manca d’acord. Al marge de la documentació facilitada, el que van constatar
és que totes les forces polítiques van trigar molt a proporcionar-la. En
alguns casos, no la havien rebut fins avui, la qual cosa il·lustra —tant pel
que fa al govern com a l’oposició— que la transparència no els preocupa
gaire.
Diu que, en opinió de la Comissió, semblava que el fet d’estar a favor o no
del Pressupost responia, simplement, a un posicionament global a favor o
en contra del govern actual, però per millorar la qualitat democràtica de les
institucions, també cal que els representants polítics facin un esforç
d’explicació justificada, detallada, de per què fan les coses. Es tracta d’un
exercici que beneficia tothom.
Acaba dient que aquest any la Comissió ha detectat molts problemes i
pensa que tant el procediment d’elaboració del Pressupost com el
d’avaluació es poden millorar.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Agraeix la participació del Sr. Albert Recio i explica que tot seguit hi haurà
un torn obert de reflexions, observacions, preguntes per part del conjunt
del Consell del Plenari, i puntualitza que els grups municipals intervindran al
final, perquè ja disposen d’altres espais.
 DELFÍ COSIALLS [REGISTRE CIUTADÀ]
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Explica que després de llegir els documents, d’observar el procés i de parlar
amb els seus companys té un dubte. Vol saber quina és la utilitat real de
votar un dictamen que no és sobre una cosa concreta: els Pressupostos no
estan aprovats, no són efectius, no se sap si ho seran, i, fins i tot si
s’aprovessin, continuarien sent uns Pressupostos diferents dels avaluats en
aquesta situació.
 VICENS GASCA [CONSELL MUNICIPAL DE CIUTAT I COMERÇ]

Vol demanar un aclariment sobre el rumor que s’ha disminuït la partida
pressupostària en 10 milions d’euros.
 MONTSERRAT

MORERA
CONSELL DE CIUTAT]

[VICEPRESIDENTA

PRIMERA

DEL

Respon a la primera intervenció dient que una de les funcions del Consell de
Ciutat consisteix a emetre un Dictamen. Per tant, és una cosa que cal fer.
Personalment pensa que, a més a més, és un debat interessant i que els
permet aprofundir en la governança de la ciutat.
 DELFÍ COSIALLS [REGISTRE CIUTADÀ]

Diu que ho entén, que hi està d’acord i que valora la feina, però que,
malgrat tot, continua tenint el dubte. Explica que és un «toc d'atenció» cap
a la taula presidencial; és a dir, que potser cal posar-se d’acord perquè els
esforços dels ciutadans no siguin sobre coses baldías.
 JOAN PUENTE [ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS «EL RACÓ DE
LES CORTS»]

Explica que a les Corts, amb una població del 5 %, el Pressupost sempre ha
estat del 3 %. La resta, per tant, és per millorar la posició dels altres
districtes, però també una part de les Corts, perquè la zona que toca a
l’Hospitalet necessita equipaments. Vol saber si es pot augmentar una mica
el Pressupost per a les Corts.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Informa que ara és el torn dels grups municipals. Recorda que no s’han de
reproduir totes les intervencions que ja fan als plens municipals, a les
comissions i a tots els espais que els corresponen com a grups municipals.
Puntualitza que es tracta de centrar-se en l’informe del Consell i demana
que cada intervenció tingui una durada aproximada de tres minuts.
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 ÀNGELS

ESTELLER RUEDAS [GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR]

Assenyala que tot i que ells fan les intervencions en la Comissió d'Economia,
considera que també és important que el Consell de Ciutat conegui per
quina raó no han aprovat el Pressupost, en especial perquè el Dictamen
pregunta quines són les causes per les quals els grups no l’han aprovat.
Explica que el govern va fer una presentació del Pressupost sense cap
document: primer no els van donar la informació; després van trigar molt a
tindre-la, i quan la van tenir ja era un procés molt imminent.
Hi ha persones que es demanen per què molts grups es van pronunciar amb
retard. La raó és que van tenir tard el Pressupost i vol recordar que les
al·legacions van acabar el dilluns de la setmana passada. Per tant, no es va
dialogar amb els grups, sinó que es va demanar si donaven suport al
Pressupost sense cap paper.
Afegeix que més endavant, quan van estudiar el Pressupost, van veure que
hi havia un increment d’impostos. L’IBI augmentava considerablement: el
7,2 %, cosa que equival a una recaptació-increment de 44 milions d'euros.
L’impost de plusvàlua augmentava 51 milions d'euros (42,8 %); i els
parquímetres, el 10,5 % (3,7 milions d'euros).
Comenta que, des del seu punt de vista, Barcelona és una ciutat molt cara.
Tothom paga molts impostos i consideren que aquesta no és la via
adequada per recaptar més diners.
Assenyala que també hi ha un augment de la Despesa que no comprenen,
cosa que van comunicar al govern: 11 milions d'euros, en informes, estudis
i en una sèrie de partides que no estaven prèviament quantificades ni
detallades; la Representació Política augmenta molt, i també hi ha una sèrie
de despeses relacionades amb el manteniment de la via pública que han
experimentat una reducció del 5 %; l’Enllumenat Públic ha disminuït el 6 %.
És a dir, en l’àmbit social hi ha unes partides que augmenten i unes altres
que baixen; no hi ha partides, per exemple, per als més de tres mil infants
que es queden sense plaça d'escola bressol. Dit d’una altra manera, hi ha
diverses necessitats que, en la seva opinió, no queden cobertes.
Diu que són conscients que el Pressupost és un model de ciutat que ells no
comparteixen amb Barcelona en Comú. Creuen que cal incentivar molt més
la productivitat i l'economia de la ciutat, fomentant-la, no pas asfixiant-la
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amb impostos, perquè així també genera més oportunitats i llocs de treball.
És per aquesta raó que el Grup Popular va presentar 53 al·legacions, però
cap d’elles va ser acceptada. El govern diu que vol dialogar, però a l’hora de
la veritat, ni tan sols valora les propostes presentades. Per això ells van
votar en contra de l’aprovació d’aquest Pressupost.
Conclou la intervenció dient que el motiu principal ha estat la falta de
diàleg, la falta de voluntat d’arribar a acords, de voler entre tots els grups la
voluntat de consens i de veure com es pot millorar el Pressupost, o com el
podem treballar entre tots.
 MARILÉN BARCELÓ VEREA [GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS]

Agraeix, en nom del seu grup, la feina i el treball que fan tots plegats: els
grups del Consell Plenari, la Comissió Permanent, els grups de treball —i, en
aquest cas, molt especialment, el Grup de Treball dels Pressupostos—,
perquè fan una feina totalment altruista i voluntària per fer més gran
aquesta ciutat.
Subratlla que ells han explicat a les comissions pertinents per què han dit
«No» al Pressupost, malgrat que és una eina molt important per a la ciutat.
Han dit «No» perquè ha faltat una cosa que esperen que no es torni a
repetir: diàleg.
Explica que per aprovar un Pressupost s’ha de dialogar i fer-ho amb el
temps necessari: no es pot rebre un pressupost important i només disposar
de 48 hores per decidir un vot. La responsabilitat primera que s'aprovi un
Pressupost rau en el govern. Diu que és evident que tots han de treballar,
en especial quan a l’Ajuntament hi ha set grups i cal arribar a un consens:
s’ha de fer amb temps i amb una negociació real.
Insisteix en el fet que no els agrada dir que no i que ells volen dialogar, tal
com han fet moltíssimes vegades. Afegeix, però, que si hi ha 160 milions
d'euros que no estan justificats, amb partides que no estan especificades i
que van augmentant, el seu grup no pot aprovar el Pressupost.
Tot seguit es refereix de nou a la manca de diàleg i al fet que aquest govern
moltes vegades pren decisions unilaterals. Explica que quan es governa en
minoria, s’ha de dialogar i no es poden prendre decisions unilaterals, en
particular quan perjudiquen la nostra ciutat, com la moratòria hotelera, les
ordenances de les terrasses, la poca concreció en les inversions. Per tant, si
diuen «No» al Pressupost, no és perquè no vulguin dialogar; considera que

12

tots els grups municipals, més enllà de la seva ideologia i del seu
posicionament polític, volen que la nostra ciutat funcioni i tiri endavant.
Puntualitza que el que demanen és reflexió, que s’entregui la informació
amb temps suficient, que s’inverteixi en plans municipals d’ocupació, que
s’inverteixi en la dinamització del comerç de proximitat, que s’augmenti la
promoció econòmica i, sobretot, que no es parli de partides quan no hi ha
consens.
Agraeix les aportacions i la feina feta i diu que el seu grup es compromet a
dialogar, però que per fer-ho els cal el compromís del govern de dialogar
amb ells i, sobretot, de concretar i justificar cada euro, perquè els euros
que surten no són del govern municipal, sinó del conjunt dels ciutadans.
 RAIMOND BLASI [GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ]

Després de saludar els assistents, diu que se suma a l’agraïment de la feina
realitzada pel Grup de Treball del Dictamen sobre les Ordenances Fiscals i
els Pressupostos.
Comenta que entén i comprèn la intervenció del Sr. Delfí Cosialls, i que un
dels reptes que s’han plantejat amb un dels grups de treball és,
precisament, dotar de significat l’actuació, la intervenció i la feina, no
només dels grups de treball, sinó del conjunt del Consell de Ciutat.
Explica que alguna de les reflexions que ell volia posar damunt de la taula
ja s'han fet, però que vol afegir que el Grup Municipal de Convergència i
Unió ha participat en el Grup de Treball encarregat de redactar el Dictamen
i que segurament van ser dels primers que van facilitar la documentació
sol·licitada.
Assenyala que avui es torna a posar de manifest l’existència de dos blocs: el
govern i el conjunt dels grups municipals. Cinc grups municipals que, en
bloc —encara que per motius probablement diferents— diuen «No» al
Pressupost, tal com va passar amb el Pla d'Actuació Municipal. Explica que
diuen «No» perquè allò que al Dictamen es demana i s’exigeix als grups
municipals del Consistori —arribar a consensos, al diàleg—, no s'ha pogut
dur a terme i no pas per manca de voluntat, almenys per part del seu grup
municipal. Entenen la responsabilitat del govern i la necessitat d’arribar a
acords —fins i tot amb forces de signe diferent— per poder tirar endavant
projectes importants.
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Afirma que el grup del govern va decidir fer aquesta aposta i que això
comporta, probablement, ignorar la necessitat d’intentar arribar a un
consens, a un diàleg, de facilitar la participació, no només dels grups
municipals, sinó també de la ciutadania.
Acaba la intervenció dient que una de les esmenes que van presentar al
Dictamen va ser que el Grup Municipal de Convergència i Unió no va
comptar amb l’àmbit de la participació, amb l’àmbit del diàleg ni amb
l’àmbit del consens per part del grup del govern a l’hora d’arribar a acords
per poder tirar endavant el Pressupost.
 TRINI

CAPDEVILA
[GRUP
REPUBLICANA DE CATALUNYA]

MUNICIPAL

D’ESQUERRA

Saluda els assistents i s’afegeix a l’agraïment expressat pels seus companys
regidors al Grup de Treball que ha redactat el Dictamen sobre el Pressupost.
Explica que temps enrere havia format part del Consell de Ciutat i que sap
les hores de temps personal que cal dedicar a fer una feina totalment
voluntària per ajudar el govern de la ciutat a fer les coses millor. Per això
vol manifestar el seu agraïment personal i el del Grup d'Esquerra
Republicana.
Tot seguit diu que caldria preguntar-se per què cinc grups de signes
absolutament diferents —des dels més lliberals fins als més radicals— han
estat absolutament en contra d’aprovar el PAM o d’aprovar el Pressupost.
Assenyala que una possible resposta és, tal com ja s’ha apuntat, la falta de
diàleg per part del govern. Sempre, però en especial quan es governa en
franca minoria, cal tenir molt en compte els grups de l'oposició i s’ha de
dialogar i intentar arribar a un consens. Esquerra Republicana considera
que, malauradament, el govern municipal no ha actuat així, i recalca que
ningú, almenys del seu grup, ha votat que no perquè sí, sinó perquè
realment no està d'acord amb la forma com s'estan fent les coses.
Explica que el Grup d’Esquerra Republicana va fer confiança al nou govern
perquè va entendre que era el que havien manifestat amb el seu vot la
majoria dels ciutadans de Barcelona. Diu que van votar favorablement a la
investidura de l'alcaldessa Colau, a les Ordenances Fiscals, i als
Pressupostos, i que això va comportar arribar a uns acords amb el govern
que en la majoria dels casos no s'han complert.
Especifica que per aquesta raó, des del Grup d'Esquerra Republicana,
consideren que ara no tenen per què fer confiança, una vegada més, a un
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govern que no va complir els acords pactats, com ara el transport públic
gratuït per als menors de 15 anys, fer arribar el metro fins a la Zona
Franca, vetllar per construir noves presons fora de la ciutat, i recuperar
equipaments a l’Esquerra de l’Eixample llargament reivindicats pels veïns.
Assenyala que, atès que el govern no va complir els acords pactats, el Grup
d’Esquerra Republicana no ha volgut renovar la confiança. Matisa, però, que
també han actuat així perquè s'ha demostrat que aquest govern de canvi
plantejava un Pressupost continuista que consideraven que no estava a
l’alçada.
Conclou formulant la pregunta plantejada al principi de la intervenció: per
què cinc grups de l’oposició, de signe polític absolutament diferent, estan
d'acord a votar en contra del Pressupost municipal.
 JOSEP

GARGANTÉ CLOSA [GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR]

Diu que serà breu, perquè així tinguin més temps la resta de persones que
normalment no són allà.
Es refereix a la intervenció de la seva companya d’Esquerra Republicana i
explica que ells, com a grup municipal, també van donar el seu suport
perquè poguessin tirar endavant dues modificacions pressupostàries, la de
l'any passat i la d’aquest.
Assenyala que, per a ells, la idea que hi hauria un canvi amb el nou govern
va quedar molt tocada quan va entrar el PSC: temien que voldria dir tornar
al que hi havia abans i aleshores ja van dir que hi havia pactes que en
comptes de sumar, restaven, i que aquesta resta s’estava cristal·litzant
cada cop més.
Amb relació a les Ordenances, comenta que van presentar 18 propostes: el
govern en va acceptar algunes, d’altres a mitges, i algunes van ser
rebutjades. Puntualitza, però, que en començar el tràmit de les Ordenances,
ells en cap cas van dir que hi votarien en contra; senzillament van treure el
punt perquè no hi havia prou suport.
Quant als Pressupostos, diu que hi van votar en contra pels tres motius que
consten a la carpeta i que resumeix a continuació:
1) Ells consideraven que els Pressupostos d’enguany s’havien de fer d’acord
amb un procés participatiu vinculant de com a mínim el 5 %, tal com
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s’especificava en el seu programa electoral i en el de Barcelona en
Comú, però es va acabar amb dues proves pilot, en opinió d’ells, fallides.
2) La informació no es va facilitar amb prou temps per generar confiança i
analitzar-la amb calma: no n’hi ha prou amb dos o tres dies per fer un
estudi acurat del que s’està plantejant.
3) Segurament aquest és el punt més important per a ells: rebutgen
totalment els operatius policials al centre de la ciutat contra un dels
sectors més empobrits de la societat. Van dir que en aquestes condicions
ells no podien normalitzar una negociació.
 MONTSERRAT

BALLARIN [GRUP
SOCIALISTA DE CATALUNYA]

MUNICIPAL

DEL

PARTIT

Després de donar les gràcies a l’alcaldessa i de saludar tots els assistents,
diu que és un plaer compartir aquest espai i que vol agrair-los de tot cor el
seu compromís i la seva feina, que al final és una feina per a la ciutat de
Barcelona, feta d’una manera absolutament altruista.
Explica que se centrarà en els Pressupostos, molt complexos d’analitzar, raó
per la qual vol agrair molt especialment al Grup de Treball de Pressupostos
l’esforç i la feina que estan fent.
Diu que, com a grup de govern, evidentment defensa els Pressupostos, però
no pas perquè li toqui fer-ho, sinó perquè creu, sincerament, que són uns
bons Pressupostos per a Barcelona, els que la ciutat necessita. Per això, vol
recordar una cosa que sovint s'oblida: Barcelona té unes finances
sanejades, la situació econòmica del seu Ajuntament és molt bona, i cal
posar aquesta solvència al servei de la ciutat.
Comenta que després d’aquest preàmbul se centrarà ja en el tema: en
aquest projecte de Pressupostos que es presenta i que és el que volen
aprovar, amb les esmenes i les aportacions que calgui, perquè pensa que
són els Pressupostos que la ciutat necessita en aquests moments.
Explica que hi ha un 4,7 % d’increment respecte a l'any anterior; per tant,
són uns pressupostos expansius, que precisament és el que els grups de
l’oposició van demanar a l’anterior Comissió d'Hisenda, amb un 8 %
d’increment de la inversió, una inversió que, a més a més, torna als barris,
amb un Pla de Barris que en la seva opinió serveix per lluitar contra les
desigualtats.
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Especifica que, en tot cas, els increments més significatius són per a
Despesa Social, Cultura, Empresa i Innovació, per tal de generar més
ocupació a la ciutat de Barcelona, però, a més a més, una ocupació de
qualitat en sectors d’alt valor afegit i que ens permeti sortir de la crisi.
Diu que, per tant, són uns Pressupostos bons i, com que són bons i se’ls
creuen, volen que s’aprovin, i com que volen que s’aprovin, s'ha establert
un diàleg amb tots els grups de l’oposició, encara que segurament caldria
més temps per aprofundir-hi més i per parlar-ne encara més.
Assenyala que, efectivament, hi ha set grups, tots ells molt diferents: un
ventall molt ampli i amb moltes diferències. Diu que és cert que hi ha
models de ciutat diferents, però que algunes coses d’aquests Pressupostos
no s’han debatut a fons per una manca de voluntat, perquè no es vol entrar
a debatre temes de les partides concretes de polítiques socials o
d'inversions.
Continua dient que segurament el tinent d’Alcaldia explicarà aquesta
qüestió amb més detall. Comenta que els agradaria poder sumar totes les
aportacions possibles per part de la resta de grups polítics, que són els que
han d’acabar votant aquests Pressupostos. Es refereix al Grup de Treball de
Pressupostos, en el qual ella va tenir l'oportunitat de participar, i comenta
que els van donar moltes idees, a més d’exigir aquest diàleg: «Parlin, ja
sabem que és difícil, que costa molt, però parlin, parlin, perquè Barcelona
necessita els Pressupostos».
Assegura que es van fer aportacions molt interessants, com la possibilitat
que des del primer moment la ciutadania ja fes propostes amb relació als
Pressupostos. Diu que tot i que això és difícil, hi ha dues experiències de
Pressupostos participatius que, al seu parer, no han estat un fracàs; en el
cas del Districte de l’Eixample —una de les dues proves pilot— la ciutadania
va contribuir als Pressupostos amb 199 aportacions, amb idees molt
bones, algunes de les quals podran aplicar el proper any.
Recalca que, efectivament, és difícil posar les coses en marxa i innovar,
però recorda que s'estan fent esforços en aquesta en aquesta línia i que tots
tenen un deure de responsabilitat i s’ha de valorar el que aquests
Pressupostos signifiquen per a la ciutat.
Diu que no es vol allargar més, però que vol contestar a una pregunta
concreta sobre el tema de comerç. Comenta que, efectivament, no és fàcil
llegir els Pressupostos, i per això hi ha gent que no els llegeix correctament.
Explica que, des de fa uns dies, hi ha una persona d’un grup de l'oposició
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que diu que el Pressupost de Comerç està baixant. Assegura que això és
totalment fals i vol aprofitar aquesta oportunitat per contestar a la
pregunta del Sr. Gasca: el Pressupost és el programa 431 del Pressupost,
per al 2017; és a dir, en aquest projecte té previst 9,7 milions d'euros;
aquests 9,7 milions d'euros són superiors als 8,9 que hi havia aquest any —
és a dir, previstos per al 2016—, però és que el 2016 ja havien augmentat
1 milió respecte de l'any anterior, perquè el seu grup, a l’oposició fins al
maig d'aquest any, va votar la modificació del Pressupost, i va posar com a
condició que es destinés 1 milió més al Pressupost de Comerç. Per tant, des
de l’any passat s’ha produït un increment sostingut i força significatiu.
Es disculpa per la durada de la seva intervenció i agraeix el temps que li
han concedit.
 GERARD PISARELLO [PRIMER TINENT D’ALCALDIA]

Dóna les gràcies a l’alcaldessa i saluda a tothom. Diu que s’afegeix als
agraïments per la feina feta per totes les persones que són allà, però,
sobretot, per la que ha fet el Grup de Treball.
Explica que, per no repetir-se, el primer que vol dir és que agraeixen que es
reconegui que s’han fet uns deures, sobretot en temes de transparència.
Considera que en aquest sentit s’ha fet un avenç molt important: foment de
les dades obertes, realització d’un Pressupost obert, un Pressupost de
gènere. És conscient que només és un pas petit —en temes de gènere hi ha
molta cosa a millorar; en temes de transparència també—, però és un pas
fonamental, perquè la qüestió pressupostària, que és una eina bàsica a la
ciutat, no sigui només una qüestió d’experts, perquè la ciutadania pugui
llegir els Pressupostos i perquè l’oposició tingui informació immediata de tot
el que passa.
Assenyala que allò que els preocupa més és —tal com s’ha comentat—la
necessitat d’arribar a consensos quan es parla d’un tema com aquest.
Comenta que el Grup de Treball no ha entrat en temes de contingut, perquè
el Pressupost encara no està aprovat i, per tant, s’insisteix molt en la
qüestió del procediment: com s'han elaborat els Pressupostos? Per què no
hi ha hagut consens? Explica que no hi ha hagut consens, perquè no hi ha
hagut diàleg. Diu que sempre es pot dialogar més, però afegeix que a
vegades el consens és difícil, perquè en aquests moments hi ha set grups
polítics al Consistori i no sempre és fàcil arribar a consensos, perquè hi ha
models de ciutat diferents, segons avui s’ha posat de manifest en diverses
intervencions.
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Diu que això no és fàcil, però que l’any passat el govern va arribar a un
consens efectiu en matèria pressupostària, en matèria d’Ordenances Fiscals,
perquè les van aprovar. Van aprovar unes Pròrrogues Pressupostàries i unes
Ordenances, i així va quedar demostrat que es podia arribar a consensos.
Aquest any això no ha funcionat i cada grup polític ha intentat explicar per
què, i la ciutadania ha rebut les explicacions corresponents de cada grup.
Comenta que el que han intentat fer que aquest any ha estat obrir tots els
espais possibles que podien obrir. Ells consideraven que, segurament, si
s’admetia a tràmit la proposta inicial pressupostària, haguessin tingut
tres mesos per discutir-la tranquil·lament, però això no ho van aconseguir.
Explica que van posar un munt de propostes sobre la taula; van tenir 15
reunions amb tots els grups de l'oposició; van suggerir crear taules
especials per a qüestions importants (habitatge, ocupació, venda
ambulant). Això no es va poder fer, segurament per falta de temps, però
almenys es va posar sobre la taula.
Continua dient que ara s’han presentat al·legacions, més de la meitat de les
quals han estat acceptades. Alguns grups volien saber amb més precisió on
van determinades partides. S'han acceptat totes aquestes al·legacions. Els
grups tenen i tindran tota la informació necessària per poder-se pronunciar
sobre aquesta qüestió. Assegura que és molt important que això sigui així,
perquè la ciutadania també ho sàpiga.
Vol deixar clar que malgrat aquestes dificultats, el govern té tota la voluntat
d’arribar a consensos, i ho il·lustra mitjançant l’acord amb el govern de la
Generalitat per congelar tarifes i per aprovar la T-16 perquè els menors de
16 anys tinguin el transport gratuït a l'Àrea Metropolitana, que és anar
molt més enllà del que demanaven alguns grups per poder aprovar aquests
Pressupostos.
Aclareix que, des del seu punt de vista, les coses es poden fer millor i que
es pot fer més i que, per tant, recullen el que es planteja en el Grup de
Treball.
Diu que, en la seva opinió, Barcelona tindrà uns bons Pressupostos. Ells
haguessin volgut enriquir-los amb moltes altres propostes, com va passar
l'any passat. No obstant això, està segur que es posaran d'acord en coses
que són bàsiques per a la ciutat, com ara el tema dels impostos.
Afegeix que un dels elements clau és que si són set forces polítiques, molt
diverses, amb posicionaments ideològics diversos i moltes vegades amb
models de ciutat diversos, l'element clau haurà de ser la participació
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ciutadana. Caldrà escoltar el que la ciutadania planteja; per això és
important disposar d’espais com aquest i començar a posar en marxa totes
aquestes eines: els Pressupostos Participatius, els mecanismes de
participació presencial, però també digital.
Conclou la intervenció agraint sincerament els comentaris que s'han fet i
comprometent-se a millorar tot allò que s’ha indicat.
 ENRIC CANET CAPETA [CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL]

Diu que caldria trobar alguna manera de treballar i d’aprofundir en el
malestar que hi ha. Assegura que el Grup de Treball ha fet una gran feina, i
que li sap greu per als integrants d’aquest grup, però que pensa que potser
s’hauria d’haver fet d’una altra manera.
 VICENÇ TARRATS [COMISSIONS OBRERES DEL BARCELONÈS]

Explica que han tingut l’oportunitat de participar en el Grup de Treball i que
estan satisfets amb allò que diuen aquí. El que li suggereix aquesta
intervenció, que no pensaven fer, és, justament, la intervenció dels
diferents grups.
Diu que valoren molt que els diferents grups els agraeixin els esforços fets,
però que encara els agradaria més que les vint pàgines de reflexions i
suggeriments que han presentat servissin per a alguna cosa més que per
demostrar la incapacitat, palesa, dels set grups municipals de l’Ajuntament
de Barcelona per arribar a algun tipus d’acord.
Assenyala que vol manifestar el següent: en primer lloc, reclamar una mica
de grandesa als partits polítics; és conscient que és complicat, perquè
tothom té les seves raons i totes les raons són justes, però hi ha un interès
superior, que és l’interès de la ciutadania, i ells voldrien que l’interès de la
ciutadania primés i fos una expressió de grandesa per fer un esforç i arribar
a algun tipus d’acord en un tema tan transcendent com és el Pressupost
Municipal i l’aprovació de les Ordenances. Lamenten —saben que la
responsabilitat és compartida— que els Pressupostos d’enguany no s’hagin
aprovat de la manera com s’haurien d’haver aprovat —és a dir, amb diàleg,
i amb acord— i lamenten també que els suggeriments del Consell Econòmic
i Social, fruit del treball fet per ciutadans en les seves hores lliures, no
s’hagin traduït en uns resultats millors.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]
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Després d’agrair i de donar per finalitzades les intervencions sobre aquest
punt, explica que es procedirà formalment a la votació del Dictamen que
presenta el Consell de Ciutat. Tal com s’ha fet en altres ocasions, els grups
municipals s’abstindran de participar-hi.
Demana, en primer lloc, si hi ha algun vot contrari; en segon lloc, alguna
abstenció i, finalment, quins són els vots favorables. Mentre es duu a terme
el recompte de vots, aprofita per reiterar el seu agraïment per tota la feina
feta en aquest Grup de Treball, encarregat d’un tema que tothom sap que
és feixuc, i més si es fa amb poc temps, i també per deixar constància que
l’opinió majoritària és que cal buscar mecanismes perquè els mètodes i els
tempos permetin fer aquest procés amb més temps i perquè l’aportació del
Consell de Ciutat tingui molt més temps de tenir un impacte real en els
Pressupostos que finalment s'aprovin. Creu que aquesta visió ha estat molt
unànime, que s’ha escoltat i que ha quedat registrada.
Informa que sobre el Dictamen d’Ordenances Fiscals i Pressupostos 2017,
presentat pel Grup de Treball al Plenari del Consell de Ciutat, hi ha hagut 55
persones que han votat.
Declara que hi hagut tres vots negatius, 11 abstencions i 42 vots
favorables, per la qual cosa queda aprovat el Dictamen.
Anuncia que tot seguit passaran al punt següent, que és la informació sobre
els grups de treball que ja estan en actiu; el primer és Espai Públic i
Convivència, i el presenta el Sr. Vicenç Tarrats.
3. Informació sobre els grups de treball que ja estan en actiu
 VICENÇ TARRATS [COMISSIONS OBRERES DEL BARCELONÈS]

Dóna les gràcies a l’alcaldessa i comunica que la informació sobre aquest
grup és molt breu, perquè tot just s’acaba de constituir i només han fet una
reunió de les cinc més que hi ha previstes. Explica que els objectius
consisteixen, preferentment, a abordar el tema de les Ordenances del
Civisme i de l'Espai Públic i fer un seguiment i valoració del procediment de
Permisos i Suport d’Infraestructures a l'Espai Públic.
Diu que vol valorar la importància d’aquest Grup de Treball, perquè,
justament, l'espai públic i la convivència ciutadana són unes de les
condicions bàsiques de la ciutadania; per tant, és un tema transcendental,
sovint reclamat per algunes de les entitats aquí presents, perquè consideren
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que la normativa existent a Barcelona té alguns punts obsolets i val la pena
revisar-la en profunditat.
Confia que quan la Comissió hagi desenvolupat totes les seves tasques, les
seves recomanacions, propostes, etc., es tinguin en compte, perquè de ben
segur que hi haurà un consens sobre canviar una sèrie de normes que
afavoriran la convivència ciutadana i milloraran els drets i les llibertats.
 MONTSERRAT

MORERA
CONSELL DE CIUTAT]

[VICEPRESIDENTA

PRIMERA

DEL

Després de donar les gràcies, comenta que voldria aprofitar per animar a
tothom a participar en els grups de treball, perquè són una eina que
permeten aprofundir en temes que preocupen, tants els assistents al
Plenari, com els ciutadans en general.
Explica que els dos grups de treball que estan funcionant són els que van
ser més votats. En concret, el d'Espai Públic i Convivència va obtenir 27
vots, i el de Desigualtats a Barcelona, que es comentarà tot seguit, 25.
Precisa que quan aquests grups de treball acabin, continuaran amb els
altres temes que vagin sortint.
Cedeix la paraula al Sr. Delfí Cosialls, que explicarà el Grup de Desigualtats
a Barcelona.
 DELFÍ COSIALLS PUEYO [REGISTRE CIUTADÀ]

Saluda a tothom i diu que, també com el grup anterior, només han fet una
reunió. Demana disculpes perquè, atès que la van fer ahir a la tarda, és
possible que les conclusions o els comentaris siguin un pèl precipitats.
Assenyala que el primer aspecte que van abordar va ser la necessitat de
concretar molt les qüestions en què s’hauria de centrar el Grup de Treball.
Com que el tema de Desigualtats és amplíssim i es tracta —i s’ha tractat—
en molts altres llocs, fòrums i grups de treball, que també han emès els
seus dictàmens i valoracions, és important no incórrer en duplicitats ni en
feines repetides o fins i tot contradictòries.
Explica que la imatge que ahir es dibuixava era la necessitat d’enfocar
algunes dianes concretes, fins i tot alguna de molt concreta i definida, com
ara l’absència de dades o d’informació realment fefaent sobre la situació de
«l’àmbit social». Comenta que algun dels elements que podria estimular
aquest tema és l’experiència que hi ha en l’àmbit de salut, amb la
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informació que s’ha anat recollint a còpia de molt de temps, i que
possiblement, a nivell instrumental, podria ser una de les primeres tasques
a plantejar i definir conjuntament amb la gent de Serveis Socials de
l’Ajuntament, que disposa de molta informació, però potser no de la
cultura d’explotació i d’aportació d’aquesta informació.
Observa que els temes concrets que van sorgir són, lògicament, els que
tothom té presents: des de salut mental, fins a necessitats bàsiques
d’habitatge i ocupació, pobresa energètica..., sempre en clau de gènere. Es
tenia la sensació que hi havia molts temes i calia concretar-los.
Diu que hi va haver una certa proximitat al tema de la salut com un
element concret de base i, en particular, la salut mental. Després van
derivar una mica cap a alguna franja d'edat, el suport a l’adolescència,
l’absència —o poca abundància— de recursos i, sobretot, de perspectiva i
de consciència sobre aquesta franja d'edat.
Acaba la intervenció dient que, quan calgui, demanaran assessorament als
Serveis Tècnics de l’Ajuntament i que agrairan qualsevol ajut que pugui
venir dels assistents o de qualsevol altra persona que s’hi vulgui incorporar.
 RODRIGO ARANEDA [CONSELL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA I

CONSELL LGBTI]
Comença dient que vol felicitar els dos grups, perquè són molt interessants i
celebra la panoràmica que plantegen els companys del Grup d'Espai Públic i
Convivència, en especial per la possibilitat de canvi de la normativa que ara
regula l’espai.
Quant al tema de Desigualtats, comenta que és interessant l’anàlisi que fa
del tema de la salut, però creu que constantment ens referim als
adolescents com si fossin un grup vulnerable i pensa que cal adoptar una
perspectiva diferent i més àmplia. Considera que és bo analitzar el que ja hi
ha per després poder desenvolupar altres visions.
També creu que és molt interessant el tema de les vulnerabilitats que
plantegen les persones migrants i refugiades com un grup que mostra les
febleses que té el sistema de la ciutat de Barcelona; diu que, en aquest
sentit, pot ser un dels elements a tenir en compte, així com el dels menors
no acompanyats.
 MERCÈ REY (PERSONA D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA CIUTADANA)
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Diu que vol felicitar aquests grups que s’han creat. Explica que en forma
part d’un, però que el primer dia no hi va poder anar perquè estava malalta
i el segon, quatre hores abans de la reunió, es va suspendre per falta de
quòrum.
Comenta que, arran del fet que es va haver de desconvocar la segona
reunió a última hora —no sap si per falta de temps o per manca de
recursos—, va pensar que potser aquests grups no tenen suficients recursos
tècnics i humans.
Pel que fa a la votació anterior, voldria saber quin ha estat exactament el
resultat final.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Contesta que van votar 56 persones.
 MERCÈ REY (PERSONA D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA CIUTADANA)

Agraeix la resposta i explica que és per assegurar-se que tot quadra.
 RODRIGO ARANEDA [CONSELL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA I

CONSELL LGBTI]
Explica que, en el cas que es comptin les persones, vol dir que ell té dos
vots, perquè pertany a dos consells a la vegada.
 CARLES RUIZ [REGISTRE CIUTADÀ]

Saluda els assistents, es presenta i diu que només vol fer un parell de
comentaris.
En primer lloc, voldria que tota la informació de què disposen els membres
del Consell també la tinguessin, en temps real, els ciutadans de Barcelona.
Explica que a vegades té converses molt interessants per Twitter, una eina
molt útil que segurament també fa servir molta de la gent que avui és allà.
Diu que hi ha molta gent que té molt bones idees, i que aquest grup de
govern i els de l’Ajuntament que conformen el Ple tenen moltes ganes que
la gent participi i que s’estan obrint molts fronts perquè sigui així: la Bústia
Ciutadana, BCN Participa, canals de Twitter, Facebook, el Telèfon del
Civisme... Per tant, considera que l’Ajuntament de Barcelona té molts
inputs, però creu que sovint la informació es queda allà tancada, la

24

treballen i quan la posen a disposició de la gent que ha de donar una opinió,
arriba massa tard.
 DELFÍ COSIALLS PUEYO (REGISTRE CIUTADÀ)

Assenyala que, més que una rèplica, vol aclarir que el tema de l’apel·lació a
l’adolescència se situa en el marc de la discussió de les franges d’edat, la
gent gran, etc.
Tot seguit es refereix a les persones migrants i diu que una de les idees que
compartien tots és que cal no repetir coses que ja s’estan fent en un altre
lloc, i probablement molt bé.
 VICENÇ TARRATS [COMISSIONS OBRERES DEL BARCELONÈS]

Explica que amb relació al Grup de Treball de Convivència, vol manifestar
que el que van constatar en el primer debat va ser la necessitat d’aquest
Grup de Treball, la utilitat que sens dubte podia tenir, i l’acord de demanar
a tinències d'alcaldia que els expliquin projectes que tenen, de demanar
informes a la síndica, de demanar informes de l’aplicació de l’Ordenança del
Civisme, etc.; es a dir, recollir informació i repartir deures.
 GALA PIN (GRUP MUNICIPAL DE BARCELONA EN COMÚ)

Es refereix a la petició de web i al fet que la informació pugui estar més
disponible i diu que, en la seva opinió, es pot treballar amb la web del
Consell de Ciutat i també fent servir, per als processos que engegui el
Consell de Ciutat, la plataforma Decidim Barcelona, en una de les seves
funcionalitats. Explica que no creu que ningú s’hi oposi.

4. Presentació del «Projecte del Codi de Conducta de l’Ajuntament
de Barcelona»
 FERNANDO PINDADO [COMISSIONAT DE PARTICIPACIÓ]

Dóna les gràcies a l’alcaldessa i saluda a tothom.
Comença recordant als assistents que a la carpeta tenen l’esborrany del
«Projecte del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona». Puntualitza
que encara que digui «de l’Ajuntament de Barcelona», es refereix
principalment al nivell directiu —tant a la part política com a la part
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directiva professional—, perquè els treballadors i treballadores municipals es
regeixen per la llei ordinària, que és la que regula el seu funcionament.
Assenyala que si cal un Codi de Conducta d’aquest tipus és perquè estem
parlant d’una institució —l’Ajuntament de Barcelona—, la qual, entre altres
funcions, presta serveis a la ciutadania, però no és una empresa de serveis;
no és una empresa mercantil que presta els serveis en funció del resultat
econòmic que en pugui obtenir.
Explica que l’Ajuntament de Barcelona és una institució democràtica i que,
per tant, el seu òrgan de govern s’ha de regir per uns valors i principis que
estan arrelats en aquest pensament, en aquest sistema democràtic. Per
això, aquests serveis responen a les polítiques, i a la política, i aquesta
política és el resultat de la interacció dels grups municipals, que estan
formats per aquelles persones, escollides lliurament per la ciutadania, que
interactuen, a vegades amb acord i a vegades amb desacord, com s’ha vist
abans. Diu que, no obstant això, aquesta interacció també es fa entre el
govern, entre l’Ajuntament, i la ciutadania; és a dir, allò que anomenem
«participació ciutadana».
Continua dient que per tal que això sigui possible, perquè aquest govern
tingui la capacitat d’interactuar d’una manera més clara, és fonamental que
les persones responsables de l’acció de govern, i les que estan en els nivells
directius, es regeixin per uns principis i valors mínims, i la seva conducta
demostri que estan actuant en defensa del servei públic, de l’interès públic.
Aclareix que perquè el govern tingui aquesta garantia de democràcia, hi ha
diferents elements —que ja són a l’abast de la ciutadania— que tenen a
veure amb l’accés a la informació; tenen a veure amb la transparència,
perquè tothom pugui saber què està fent el govern; és a dir, amb allò que
es diu «explicar què s’ha fet»: la rendició de comptes.
Assenyala que dins d’aquest marc apareix el Codi de Conducta: un
instrument que permet facilitar i explicar com és l’acció de govern. El Codi
de Conducta marca quins són els camps d’actuació dels membres del
govern i dels càrrecs directius responsables de l’acció que ha d’executar les
polítiques del govern, i afecta unes quatre-centes persones.
Tot seguit explica com s’ha elaborat aquest projecte: s’ha parlat amb tots
els grups municipals i sembla que, de moment, hi ha un cert grau d’entesa
per a l’elaboració d’aquest Codi de Conducta. Diu que ara es tracta de fer el
següent pas, i que un d’aquests passos és l’explicació que està fent en
aquests moments.
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A continuació es refereix al contingut d’aquest Codi de Conducta en el marc
de millorar la transparència, d’explicar quina és l’acció de govern, de
respondre a aquests principis i valors democràtics. Aclareix que aquest Codi
de Conducta no és una norma ètica, perquè no respon únicament a una
bona o mala educació (per exemple, saludar les persones), sinó que té unes
conseqüències jurídiques: el seu incompliment pot comportar l’exercici de
responsabilitats i l’exercici de la potestat sancionadora del govern.
Continua dient que aquest Codi defineix les normes de conducta
acceptables, de «bon govern», respecte a la relació amb altres persones,
amb els tractes, amb les subvencions, respecte als diferents espais o àmbits
d’actuació del nivell directiu i del nivell polític. Defineix quins són els
mecanismes que s’han de posar en marxa per poder controlar el
compliment d’aquest Codi. Diu que hi ha una mena de Comitè d’Ètica, que
es formalitza amb una majoria qualificada de dos terços del Plenari
Municipal; per tant, perquè es pugui posar en marxa, exigeix un grau alt de
consens. També recull les conseqüències que comporta l’incompliment
d’aquesta norma i remet al procés sancionador que ja està establert a
l’Administració Pública.
Assenyala que està previst que aquest Codi passi a la Comissió de Govern el
proper dia 15. Després, els grups municipals tindran 15 dies per fer-hi
suggeriments i modificacions; posteriorment anirà a la Comissió del Plenari
i, si s’aprova, es farà la informació pública. Hi haurà 30 dies per fer
al·legacions i després ja passarà a l’aprovació definitiva.
Acaba l’explicació dient que si segueix el ritme normal, sembla que el
primer trimestre de l’any vinent aquest Codi de Conducta ja podria estar en
vigor i en ple funcionament.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Agraeix l’exposició i informa que s’obre un nou torn per a preguntes i
aclariments.
 INMA GONZÁLEZ GALLO [REGISTRE CIUTADÀ]

Agraeix l’explicació i diu que li crida l’atenció el fet que l’organisme de
seguiment que s’estableix per al seguiment dels principis de conducta es
denomini «Comitè Ètic» i que hi hagi un gestor ètic. Considera que hi ha
una gran inconsistència entre la definició del projecte i la qualificació que
dóna l’adjectiu «ètic», i vol saber si és una denominació definitiva.
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 PERE MASSANET [REGISTRE CIUTADÀ]

Després de saludar els assistents i de presentar-se, diu que el Codi Ètic i la
Comissió li semblen correctes, però que es vol centrar en la figura del
«gestor ètic». Comenta que es corre el risc de crear una infraestructura
de forma rutinària —no pas «burocràtica»—: realització d’informes
mensuals, trimestrals, semestrals per portar al Ple Municipal, i que després
resulti que hi ha desviacions.
Es refereix al cas de l’Ajuntament de Sabadell, que el 2010 va ser
guardonat amb el premi de Transparència Internacional per a l’Índex de
Transparència en les seves gestions, i al que va passar després: un element
exterior al sistema va fer de detonant. Assenyala que val més no
embrancar-se gaire a fer informes... Precisa que ha fet servir la paraula
«rutinària», però en el sentit d’una cosa que és periòdica, de confiança de
tothom.
Per tant, demana, en primer lloc, que la figura del gestor —que suposa que
poden ser diverses persones que fan revisions periòdiques— no creï una
infraestructura burocràtica pesada. En segon lloc, que aquest gestor tingui
accés a les possibles denúncies ciutadanes.
També vol saber si hi ha algun lligam amb la síndica i considera que perquè
aquesta figura tingui la confiança de la ciutadania no hauria de dependre de
l’Alcaldia.
Finalment, assenyala que, en la seva opinió, hauria d’estar nomenat pel Ple.
 PAZ CANO [PERSONA D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA CIUTADANA]

Saluda a tothom i diu que té un dubte sobre la figura del gestor ètic.
Explica que en el punt 6 posa: «Tindrà la condició de Personal d’Alta
Direcció i estarà adscrit a l’Alcaldia». Considera que en aquest sentit és
jutge i part, perquè té la condició de Personal d’Alta Direcció i està sotmès a
una normativa que ell mateix valorarà.
 RODRIGO ARANEDA [CONSELL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA I

CONSELL LGBTI]
Comenta que el que s’ha plantejat abans ha estat interessant, però que
voldria ressaltar el paper que es dóna als Consells Municipals, en el punt 19
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i en el 4; creu que també és una manera de donar visibilitat a l’acció
ciutadana a través dels Consells.
 CARLES RUIZ [REGISTRE CIUTADÀ]

Diu que, en primer lloc, vol subscriure el que ha comentat la companya
respecte al tema de l’articulat: que no pot ser que depengui directament de
l’Alcaldia ni que sigui un alt càrrec. Assenyala que, en concret, és anomenat
per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Seguretat i Prevenció
del Ple, per majoria absoluta dels vots. Considera que en aquestes
condicions, la figura de l’alcaldessa sempre es pot acabar imposant a
discreció. Voldria que quedés clar en aquesta normativa que, en última
instància, almenys el Consell de Ciutat podria vetar aquesta persona.
Tot seguit es refereix a una qüestió que no entén. Vol saber per què en el
capítol IV: «Pautes de conducta en matèria contractual, de subvencions i
ajuts públics», article 13: «Matèria contractual», article 14: «Subvencions i
ajuts públics», sempre es parla d’abstenir-se, participar més d’un 10 % de
manera directa o indirecta. Voldria saber com s’ha de valorar realment la
participació indirecta i què s’entén per «participació directa». També voldria
saber si hi ha algun motiu pel qual aquestes limitacions no s’apliquen a
membres de corporació i consellers i conselleres de districte sense dedicació
especial.
Tot seguit diu que vol fer una observació que potser és una errada del
redactat. Explica que quan parla de «règim sancionador», diu que les
infraccions de les normes de conductes previstes en el capítol III d’aquest
Codi són infraccions greus. D’acord amb el que s’estableix a l’article 78.3. g)
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, és només una infracció de les
greus. És a dir, es recullen diferents infraccions i subinfraccions, però
segons el que diu aquí —recalca que potser es tracta d’una errada— només
es consideraria com a infracció greu exigir una sol·licitud prèvia o l’obtenció
d’una llicència tipus per a reutilitzar la informació pública si aquest requisit
no és exigible.
Conclou la intervenció plantejant un altre dubte: per què ha de prescriure,
si hi ha una mala conducta, atès que els polítics ocupen el seu càrrec un
mínim de quatre anys.
 CARLES RUIZ [REGISTRE CIUTADÀ]

Pensa que valdria la pena que el mateix Consell de Ciutat elaborés un
informe respecte a un text tan complex, i planteja, per il·lustrar aquesta
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complexitat, si el control sobre la valoració ètica del registre l’ha de fer la
mateixa estructura de govern o una d’externa.
Explica que, al seu parer, si un ciutadà denuncia un comportament, si hi ha
una denúncia d’una estructura de participació, de qualsevol, hauria d’anar
a una estructura que estigui diferenciada de l'estructura governativa de la
ciutat a l'hora d’elaborar l’expedient.
Considera que és un tema prou important perquè tingui una aportació per
part del Consell de Ciutat, ja que no està recollit en cap altre element del
conjunt d’estructures participatives d’aquesta ciutat.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Explica que potser ho hauria d’haver dit abans, però que hi ha la proposta
per part del govern de crear un grup de treball, a través de la Comissió
Permanent, perquè és un tema força important i val la pena que s’hi pugui
participar. Per tant, es pot donar per fet que a partir del gener es
comunicarà el grup de treball, perquè tothom que vulgui s’hi pugui apuntar.
Dit això, demana si hi ha alguna intervenció més.
 DELFÍ COSIALLS PUEYO [REGISTRE CIUTADÀ]

Assenyala que només vol fer un petit comentari per evitar contradiccions.
Explica que a la Comissió Permanent ja van fer una petita revisió del tema, i
diu que segons com es llegeixin els articles 8.1 i 13.b), pot entrar en
contradicció la concurrència d’activitat pública i privada al 10 %, si s’és
membre a temps parcial o a temps total. És a dir, que hi ha una sèrie de
situacions que potser caldria redactar amb més precisió, perquè indueixen a
confusió.
 ALBERT RIERA [FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MARES I PARES

D'ALUMNES DE CATALUNYA]
Després de saludar els assistents i de presentar-se, diu que valora molt
positivament que s’estiguin plantejant tenir un codi, ja sigui de conducta o
ètic.
Comenta que una qüestió que el preocupa és que el comitè controlador
sigui nomenat per aquells que ha de controlar. Creu que és un element que
caldria tenir present en el redactat final.
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 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Vol aclarir que justament havia comentat aquest punt amb el tinent
d’Alcaldia i sembla que ha arribat una versió antiga o no actualitzada,
perquè, efectivament, a la versió que va demanar la Comissió de Govern no
consta la figura del gestor i el que es contempla és una Comissió
d’Experts Externs, escollits per Plenari, però amb dos terços: o sigui,
garantint que és una amplíssima majoria la que escull els experts per
currículum, i no pas per coneixença; és a dir, una Comissió de Seguiment,
de Verificació, d’Aplicació del Codi formada per experts externs.
Demana si el comissionat vol fer la resta d’aclariments sobre altres temes
que han sortit.
 RAIMOND BLASI [GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ]

Explica que vol fer una intervenció ràpida per recordar que a la Comissió
Permanent es va plantejar la possibilitat o no d’incloure aquest punt a
l’ordre del dia. Diu que personalment no ho veia clar, perquè està en un
procés de tràmit, però que vist el debat que ha generat, és evident que
s’havia equivocat.
Considera interessant i oportú que s'hagi pogut portar a debat el projecte
del Codi. Diu que es pensava que era demà, dia 15, quan finalitzava el
termini d’al·legacions, però s’ha adonat que demà és l’aprovació, raó per la
qual encara hi haurà 15 dies més per fer aportacions. Comenta que s’han
hagut d’assumir uns informes, tant de Serveis Jurídics, com de la mateixa
Secretaria General, que van en la línia d’alguna de les intervencions que
s'han fet.
Assenyala que és important que, com a Ajuntament, i també com a
regidors-regidores electes, es doni suport a aquesta iniciativa, perquè cal
donar exemple. A més, no vol demanar a la ciutadania que faci un vot de
confiança —ja el fa cada quatre anys, almenys en l’àmbit municipal—, però
que tampoc se’ls miri com si fossin uns criminals. Diu que, malauradament,
en todas partes cuecen habas, però que creu que els que tenen la vocació
de dedicació pública —en aquest cas com a regidors i regidores—, de forma
majoritària procuren ser persones correctes (encara que hi hagi alguna
excepció).
 PATRICIA GABANCHO [ATENEU BARCELONÈS]
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Explica que li ha sorgit una qüestió d’operativitat, que és la següent: si
aquest Comitè d'Ètica —o sigui, aquestes persones nomenades— està fora
de l’Ajuntament, aleshores té molt poc accés a la marxa rutinària —
complexa— de la casa per poder controlar les operacions que s'hi fan, que
són moltíssimes. Comenta que si és a fora, només podrà operar a partir de
denúncies o queixes que li presentin els grups municipals, de l'oposició,
perquè òbviament el grup de govern no es presentarà queixes contra ell
mateix. Per això, li sembla que és un sistema poc operatiu. D’altra banda, si
és a dins de l’Ajuntament i, per tant, té coneixement del funcionament de
la casa, dels mecanismes d’on es prenen determinades decisions que poden
estar afectades per aquest Codi d’Ètica, llavors d’alguna manera hi està
vinculat i ha de tenir algun tipus d’encaix en l'estructura municipal, que ja
és prou complexa.
 JOSEP GARGANTÉ I CLOSA [GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA

D’UNITAT POPULAR]
Diu que farà una intervenció molt breu, perquè ells no són gens optimistes
amb el tema del Codi de Conducta. Explica que, de fet, no l’avalaran, atès
que és un recull de lleis que en molts casos remeten a la Constitució
espanyola, a la qual ells no donen cap tipus de legitimitat, i tampoc no
respecten algunes institucions —com ara la monarquia— que probablement
s’esmenten en el Codi.
Explica que volia dir tot això perquè se sàpiga que van de cara.
 ÀNGELS ESTELLER [GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR]

Comenta que després d’escoltar els membres del Consell de Ciutat que han
intervingut, pensa que ara que s’està en un punt de la tramitació en què
encara es poden fer esmenes, seria bo que el Consell de Ciutat pogués dirhi la seva, perquè és molt interessant tenir opinions de diferents vessants.
Explica que des del Grup Popular van fer algunes consideracions al Codi
Ètic, que, al final, el que recull és la Llei de Transparència, que es va
aprovar a l’Estat, i també la Llei d’Alts Càrrecs, que són d’obligat
compliment per a tothom; també s’hi estableixen uns instruments per
controlar i, naturalment, per garantir que es compleix aquesta normativa,
que ja és d'obligat compliment. Per tant, no s’innova gaire. És una
recopilació, perquè tothom sàpiga quines són les condicions i perquè hi hagi
més transparència de cara a la ciutadania, però tot això s’ha aprovat.
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Especifica, però, que és bo veure quin instrument ha de fer el control, que
sigui independent i que veritablement tingui capacitat per controlar.
Assenyala que ells sempre han pensat que aquests membres han de tenir
independència i han de ser funcionaris, però, sobretot, han de tenir una
condició de neutralitat i en cap cas poden dependre d’Alcaldia, sinó que
han de tenir una autonomia plena.
 FERNANDO PINDADO [COMISSIONAT DE PARTICIPACIÓ]

Explica que en primer lloc vol agrair i demostrar —com ha fet el regidor
Blasi—, la seva satisfacció per l’interès que ha generat un tema que a priori
semblava que era més aviat de tipus administratiu. Diu que això demostra
que quan es presenten temes que tenen una certa conseqüència, la gent té
ganes de participar-hi.
Tot seguit fa un resum de les idees plantejades. Es refereix al procediment
establert per aconseguir la seva aprovació i diu que, en efecte, els temps i
els terminis els posen les coses difícils, perquè a partir del moment en què
s’aprova, es comença a posar en marxa el comptador i s’aprovarà
l’endemà, que és 15 de desembre i després ja ve Nadal. Assenyala que cal
veure de quina manera es poden aprofitar els terminis per intentar agilitar
tot el que cal fer per millorar el contingut del document facilitat.
Recorda que el text no és permanent, sinó que es revisarà cada dos anys.
És a dir, reconeix que el comportament humà pot trobar escletxes per
escapolir-se de la norma.
Acaba la intervenció especificant que, en realitat, el que estan dient és que
al personal municipal se li aplica la Llei, perquè està sotmès al principi de la
legalitat. Als responsables polítics, directius, se’ls aplica la Llei i el Codi Ètic;
o sigui, el Codi de Conducta, perquè tenen una obligació doble, potser d’un
nivell una mica més qualitatiu.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Assenyala que ella també vol reforçar que cal defensar el bon nom que
aquesta institució ha tingut històricament. Comenta que és evident que hi
ha d’haver una Llei —que hi és—, i que hi ha d’haver un Codi de Conducte
que concreti aquesta Llei, i aquest Codi de Conducta té l’ambició de ser molt
exhaustiu i d’anar fins i tot una mica més enllà del que estableix la Llei,
però és evident que això no vol dir que de cop tothom hagi de sospitar de
tothom, ni que haguem de posar la Fiscalia dins de l’Ajuntament, perquè de
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fet la Fiscalia ja existeix fora de l’Ajuntament, existeix la síndica de
Greuges; o sigui, existeixen moltes figures que compleixen la seva funció.
Explica que l’Ajuntament de Barcelona ja té, també, els seus propis
mecanismes, que funcionen de forma ordinària; és a dir, que no és que no
hi hagués res fins ara, sinó que ja existeixen mecanismes de control molt
exhaustius, així com una Secretaria que vetlla pel bon ús i les bones formes
de tot el que es fa, i uns Serveis Jurídics. Per tant, vol defensar que hi ha
una estructura, amb molta gent que treballa més enllà fins i tot de la seves
responsabilitats estrictes, però que lògicament ho volen fer encara millor i
que és per això que s’ha redactat aquest Codi de Conducta i que es vol
comptar amb l’aportació de tothom; per això vol insistir en la proposta del
grup de treball a partir del mes de gener a través de la Comissió
Permanent.
Tot seguit informa que es passarà al punt següent, que és la presentació de
proposicions i propostes d'altres òrgans de participació; diu que en aquest
cas es parlarà del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, que ha
redactat un manifest pel tancament del CIE. Cedeix la paraula al Sr. Rodrigo
Araneda.

5. Presentació de proposicions i propostes d'altres òrgans de
participació
 RODRIGO

ARANEDA [CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ I
CONSELL LGTBI]

Saluda a tothom i explica que aquest Manifest ja ha estat votat per alguns
consells de la ciutat i que ara el volen posar en coneixement del Consell de
Ciutat.
«Manifest del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona pel tancament
del CIE de Barcelona. Des del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona,
que reuneix més de quaranta entitats de la ciutat, volem manifestar que
repudiem l’existència de dos CIE a l'Estat espanyol i demanem el tancament
del CIE de Barcelona.
En aquest sentit manifestem:
-

Que les migracions forçoses i l’exili són conseqüència d'un ordre social i
polític injust i, un cop més, globalitzat, al servei del sistema que prioritza
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-

-

-

-

-

-

el capital per damunt de les persones, basat en l'explotació, la
desigualtat i el sotmetiment dels pobles i de les persones vulnerables.
Que les polítiques migratòries europees i espanyoles han forjat un
entramat repressiu per sobre les persones estrangeres, les quals, com a
conseqüència de la crisi, tenen gairebé impossible regularitzar la seva
situació administrativa, dificultant la renovació dels seus permisos i a les
quals es criminalitza.
Que es criminalitza aquelles persones en situació vulnerable, persones
que se han vist forçades a deixar els seus països d'origen amb l'únic
objectiu de treballar per tenir algun futur per a elles i les seves famílies.
Que les detencions de persones per l'únic fet de no tenir papers generen
racisme i deriven en la reclusió dels éssers humans en centres
d'internament construïts exclusivament per a persones estrangeres que
no han comès cap delicte, sinó simplement una falta administrativa.
Que la mera existència dels CIE viola els drets i les llibertats bàsiques, la
qual cosa s’agreuja per les denúncies que s'han produït i es produeixen
sobre les vulneracions dels drets fonamentals, com són les detencions
arbitràries, la llibertat de moviment, les restriccions d'accés a la justícia,
maltractaments, deficiències edilícies, falta d’una adequada atenció
sociosanitària, etcètera.
Que el govern espanyol, amb els nostres impostos, construeix i manté
aquests equipaments repressius, organitza i paga vols de deportació en
els que s’expulsa les persones migrants cap als seus països d'origen en
condicions lamentables.
Que ens sembla inadmissible que després de nombroses denúncies i la
mort de tres persones —Idrissa Diallo, Mohammed Abagui i el ciutadà
d'origen armeni Alik Manukyan— l'equipament del CIE de la Zona Franca
no es tanqui definitivament, atès que no garanteix el respecte dels drets
fonamentals de les persones recluides. Un equipament que no garanteix
el compliment de les normes mínimes edilícies i de seguretat per
funcionar i que no compta amb l’habilitació administrativa de
l’Ajuntament de Barcelona que li permet funcionar.

I per tot això, exigim:
-

-

La derogació immediata i urgent de la Directiva Europea del Retorn,
Directiva de la Vergonya.
L’estricte compliment de la Declaració Universal de Drets Humans, i amb
això el cessament de la repressió i el racisme, la identificació dels
culpables, la depuració de responsabilitats i la reparació a les víctimes.
El tancament de tots els Centres d'Internament per a Estrangers, en
especial el de Barcelona, i per tant el desmantellament de tots els
dispositius policials i administratius que comporten.
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-

La fi dels escandalosos vols de deportació.
Exigim finalment a l'Estat espanyol que signi i ratifiqui la Convenció
Internacional per als Drets dels Treballadors Migrants i de les Seves
Famílies.

Barcelona, 25 d’octubre de 2016.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Agraeix la intervenció del Sr. Rodrigo Araneda i cedeix la paraula a la
Sra. Montserrat Morera, vicepresidenta, atès que aquest Manifest també es
va debatre en la Comissió Permanent el 23 de novembre i informarà
d’aquest debat.
 MONTSERRAT

MORERA
CONSELL DE CIUTAT]

[VICEPRESIDENTA

PRIMERA

DEL

Assenyala que a la Comissió Permanent es va debatre la conveniència o no
d’atenir-se a aquest manifest. Aleshores van sortir veus discrepants i
opinions en el sentit que el 2014 ja hi havia hagut una altra declaració, un
altre posicionament sobre si realment s’havia de canviar aquest
posicionament o no.
Explica que, per aquesta raó, a la carpeta han inclòs el posicionament de
l'any 2014, que indubtablement no és tan resolutiu com aquest. En el
posicionament del 2014 es recomanava crear una Comissió de Treball sobre
els CIE amb membres municipals, policials, i representants dels drets
humans i una persona del Consell de Ciutat. Diu que no sap si aquesta
Comissió s’ha arribat a crear, i que si no ha estat així seria una cosa
pendent.
Informa que avui no es pot votar l’adhesió o no-adhesió a aquest manifest,
però que es podria plantejar de cara al futur Plenari del Consell de Ciutat.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Vol aclarir que per part de l’Ajuntament —i no només a escala del govern,
sinó del conjunt del Plenari— la majoria de forces han aprovat també el
posicionament pel tancament del CIE i que, a més, s’han fet diversos actes
administratius en aquest sentit, ja que representa una greu vulneració dels
drets humans a casa nostra.
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Comenta que, segons s’ha explicat abans, no s’ha de votar en aquest
Plenari, però que hi haurà un torn obert de paraules, precs, preguntes o
comentaris sobre aquesta qüestió o sobre qualsevol altra que es vulgui
plantejar. Cedeix la paraula al Sr. Guillem Espriu.

6. Torn obert de paraules
 GUILLEM

ESPRIU
CIUTADANA]

[PERSONA

D’ESPECIAL

RELLEVÀNCIA

Dóna les gràcies a l’alcaldessa i diu que només vol fer un petit aclariment.
Diu que la declaració del 2014 no és una declaració solament del Consell de
Ciutat, sinó que és una declaració conjunta del Consell de Ciutat i dels grups
municipals, negociada i aprovada pel Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.
Explica que quan es fa un posicionament d’una estructura participativa de la
ciutat, cada col·lectiu té la possibilitat d’exercir això, però només el Consell
de Ciutat pot elevar —i això va ser una negociació que van fer amb el
secretari— una proposta a escala de declaració institucional que afecti els
grups; per tant, aquesta va ser negociada pels grups que s’hi van voler
adherir (Convergència, el Partit dels Socialistes i Iniciativa en el seu
moment).
Puntualitza que el fet ha evolucionat i probablement la posició del 2014 es
pot modificar, però li ha semblat oportú fer aquest aclariment, perquè creu
que és bo entendre que, quan tu negocies, perquè tu vols l’aprovació d’un
text en el Plenari de l’Ajuntament, no és el mateix que un grup de
participació aprovi una posició com a grup, tal com ha passat algunes
vegades, en què han tingut posicions no compartides pel govern de la
ciutat.
 CARMEN PANCHÓN [UNIVERSITAT DE BARCELONA]

Es presenta i informa que la propera setmana hi haurà un rector nou a la
Universitat de Barcelona. Explica que no sap si continuarà o no i que, per si
de cas, volia comentar-ho, perquè fa més de quatre anys que forma part
d’aquest Consell de Ciutat i que ha estat una experiència estupenda. Fa
saber que continuarà treballant en els grups de treball fins que hi hagi una
confirmació, però que ho ha comunicat ara perquè els plenaris es fan cada
cert nombre de mesos.
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Recorda, de nou, que ha estat més de quatre anys treballant, sobretot en
diferents grups de treball, comissions, etc., com en el Grup de Treball del
Dictamen d’Ordenances i Pressupostos. Assegura que és una manera de
conèixer molt bé el Consell de Ciutat, i que permet participar i fer
aportacions, però sobretot conèixer. També es refereix al tema de les
aportacions i que a vegades pensaven que el que feien o compartien no
tenia el ressò que esperaven, però que és evident que les coses tenen el
seu ressò i ella fa una valoració molt positiva d’aquesta experiència,
sobretot perquè tot el temps esmerçat ha estat una inversió amb un retorn
extraordinari de coneixement, de tot el que és el govern de la ciutat i
d’aquest pont, real, entre la representació ciutadana i el govern.
Afegeix que també vol donar les gràcies, molt especialment, a la Secretaria
Tècnica, formada per un conjunt de persones, tant a escala professional
com humana, extraordinàries, i que vol animar a tothom a participar-hi al
màxim.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Agraeix efusivament aquesta intervenció i diu que es queden amb això que
continuaran col·laborant, d’una manera o d’una altra.
Cedeix la paraula al Sr. Enric Canet.
 ENRIC CANET [CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL]

Es presenta i diu que vol aprofitar per dir que li sabria molt de greu perdre
la Sra. Carmen Panchón, que participa activament en els grups, i demana
si seria possible comunicar a la Universitat que voldrien seguir comptant
amb ella.
D’altra banda, demana si es podria reduir el munt de papers que els
faciliten. Diu que potser se li podria demanar al Sr. Orland Blasco que no la
lliurin a les persones que diguin que no la necessiten, perquè ja la porten a
la tablet, per exemple.
 RODRIGO

ARANEDA [CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ I
CONSELL LGTBI]

Assenyala que vol fer una pregunta i dues observacions.
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Diu que la primera té a veure amb el posicionament respecte al Consell
d’Immigració, perquè s’ha quedat amb la sensació que no se sap si es durà
al Ple següent.
També vol agrair la defensa que va fer l’alcaldessa en el fòrum sobre refugi
en què va participar, i que vol deixar constància que va utilitzar molt bé
l’amplificador que té l’Església i que ha tingut un bon ressò.
A més, vol comunicar a las entitats que hi ha presents —i, a tothom en
general— que s’ha iniciat un procés a la ciutat de Barcelona que té a veure
amb el Tribunal Permanent dels Pobles i amb la idea de celebrar a
Barcelona una sessió d’aquest Tribunal, amb el refugi com a tema.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Demana al Sr. Orland Blasco si vol contestar una pregunta que anava
adreçada a ell.
 ORLAND BLASCO [SECRETARI DEL CONSELL DE CIUTAT)

Contesta que amb relació al que deia el Sr. Rodrigo Araneda sobre el
Manifest que avui s’ha llegit, la Comissió Permanent havia acordat llegir-lo i
no fer cap votació. Si després hi hagués l’interès de reconsiderar aquest
tema, s’hauria de dur a la Comissió Permanent per veure quin és el
posicionament general.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Demana si hi ha alguna altra intervenció.
 ALBERT RIERA [FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MARES I PARES

D'ALUMNES DE CATALUNYA]
Explica que darrerament s’està parlant molt del tema dels pics de pol·lució
que hi ha a la ciutat, i que estan sortint iniciatives que recauen
principalment en les capes més febles de la ciutat, perquè són les que tenen
els cotxes més antics. Assenyala que hi ha propostes molt interessants,
però que si realment es vol reduir la contaminació, cal treure cotxes del
carrer. Puntualitza, però, que poder-ho fer cal que els transports públics
siguin adients.
Es refereix a la xarxa de metro i diu que, si bé es pot dir que funciona, no
es veu què hi ha al darrere. Explica que hi ha un cap d'estació per cada
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quatre estacions d'una línia, i que si passa qualsevol cosa (per exemple,
una persona que es desmaia), el personal del metro no se’n fa càrrec, sinó
que són els passatgers els que han de afrontar la situació. Afegeix que pel
que fa als desfibril·ladors que hi ha a les estacions de metro, no s’ha donat
cap formació al personal perquè sàpiga com utilitzar-los.
Reitera que si de veritat es vol reduir la contaminació, cosa que és
essencial, cal tenir un servei de transport públic en condicions.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Diu que es recull l’aportació sobre mobilitat, que no sap si es vol tractar
d’alguna manera dins del Consell de Ciutat. Recorda que, en el cas que no
sigui així, hi ha altres espais per fer-ho, també de ciutat, concretament
sobre mobilitat. Afegeix, però, que estan totalment d’acord que el transport
públic és un tema essencial i que acaben de signar un acord entre
administracions —el transport afecta l’Àrea Metropolitana, la Generalitat i
l’Ajuntament— per tornar a augmentar els diners que posen les
administracions catalanes, com cada any consecutiu, fent un sobreesforç
pressupostari, només per congelar tarifes i incentivar l'ús del transport
públic. Explica que l’Estat ha reduït a la meitat la seva inversió en els
últims cinc anys, raó per la qual hi ha un tema de finançament de fons,
importantíssim, que és una de les prioritats de l’agenda política. Comenta
que ara que es parla tant de diàleg, potser s’aconsegueixi avançar realment
de forma concreta en aquest diàleg, perquè aquest és un tema prioritari i hi
estan totalment d'acord.
 ÀNGELS ESTELLER (GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR)

Assegura que és essencial reforçar tot el transport i que des del Grup
Popular sempre han demanat que hi hagi una llei de finançament del
transport públic, que és vital, i que la Generalitat té aquest dèficit.
Quant a les aportacions, vol recordar que no ha estat només durant els
últims cinc anys que s’han reduït. Explica que es van començar a reduir el
2010, amb el govern del Partit Socialista. Es van reduir les aportacions i
l’any passat, a proposta de tots els grups en el Congrés, es va crear una
Comissió, amb la Generalitat, els ajuntaments i el Ministeri d'Hisenda, per
treballar i estudiar aquest tema, perquè una part ve derivada del model de
finançament. Per tant, no és que l'Estat no vulgui finançar, sinó tot al
contrari.
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Puntualitza que ha fet aquesta explicació per aclarir la qüestió de les
rebaixes, que tampoc no han estat de la meitat. Diu que, en resum, tots els
grups estan treballant perquè hi hagi un augment i tant l’Estat com la
Generalitat i l’Ajuntament puguin finançar un transport públic de qualitat.
 ADA COLAU [ALCALDESSA DE BARCELONA]

Comenta que simplement vol agrair, de nou, la tasca dels grups de treball,
especialment la duta a terme pel Grup de Treball del Dictamen de
Pressupostos i Ordenances Fiscals, que ha fet molta feina en poc temps.
També vol agrair la presentació del Manifest, i reitera que és un tema que
els preocupa molt, perquè és un forat en matèria de drets humans que hi
ha a la ciutat i no es pot ajornar.
Tot seguit assenyala que les diferents coses que han anat sortint tenen molt
a veure amb la voluntat general de com millorar encara més el
funcionament conjunt, més enllà dels Plenaris. Es refereix, en concret, als
grups de treball i a la possibilitat que realment incideixin en les polítiques
de la ciutat, perquè es pot participar amb temps i amb qualitat en les
qüestions més importants, per anar evolucionant, ja que no és una cosa
que es resolgui d’una manera immediata. Recalca que ella, com alcaldessa,
es vol mostrar totalment disponible, no només per fer un seguiment a
través dels plenaris, sinó també per fer una trobada amb la Comissió
Permanent.
Assenyala que una de les idees que sap que s'estaven debatent i que ella
defensa plenament és que, més enllà de la Conferència de l’Estat de la
Ciutat, que es fa a principis d’any —al Col·legi de Periodistes i al Saló de
Cent, en una mena de plenari amb audiència pública—, s’estudiï alguna
altra fórmula de rendició de comptes, ja no d’ella com a alcaldessa, sinó del
govern municipal; una fórmula que poguessin estudiar conjuntament amb el
Consell de Ciutat per fer el seguiment de les polítiques, en forma de
rendició de comptes, per exemple de temes relacionats amb el transport
públic i la contaminació, que ara mateix preocupen moltíssim, o les
polítiques de migració i el tema dels CIE. Diu que es tractaria que
efectivament hi hagués un espai destinat de forma exclusiva a una rendició
de comptes de les polítiques de govern.
Diu que és conscient que això està sobre la taula i que vol comunicar que
ella està del tot disponible i que de cara al gener poden organitzar una
trobada amb la Comissió Permanent per parlar d’això i d’una altra idea molt
interessant que també és sobre la taula: veure com s’està fent a altres
llocs.
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Explica que el debat de la participació ha estat cada vegada més fort en els
darrers anys, no a Barcelona, sinó arreu. Diu que per això proposa fer
alguna jornada de consells de ciutat —o d’òrgans similars— d’altres ciutats
de l’Àrea Metropolitana, catalanes. Especifica que caldria decidir quin àmbit
podria ser d’interès, però que la idea consisteix a fer una jornada per veure
les millors experiències d’altres llocs i inspirar-s’hi per millorar la
participació, no només des del punt de vista quantitatiu, sinó sobretot
qualitatiu i decisori.
Finalitza el Plenari reiterant la seva absoluta disposició per concretar
aquesta trobada, agraint, com sempre, la feina i la dedicació altruista a
aquesta meravellosa ciutat que tant ens estimem, i desitjant a tothom molt
bones festes i una molt bona entrada d'any.
Certifica aquesta acta el Sr. Orland Blasco, secretari del Consell de Ciutat.
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