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1. Composició 

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, 

en què els i les representants de l’Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de la 

ciutat amb la recerca constant del compromís i la corresponsabilitat. 

És el gran espai de representació cívica que reflecteix l’energia ciutadana que ha configurat la 

nostra ciutat i que vol incidir en la construcció de les actuacions i les polítiques que afecten la 

ciutadania. Formar part del Consell de Ciutat no suposa difuminar les responsabilitats que cada 

membre pugui tenir en altres àmbits associatius o professionals.  

La seva composició, àmplia i diversa, que combina la presència de persones designades per 

organitzacions socials i econòmiques representatives de la nostra ciutat amb la presència de 

persones que s’han volgut comprometre de manera individual, vol garantir la pluralitat de la 

nostra ciutadania.  

Les polítiques i les actuacions municipals seran més eficaces si el Govern ho fa tenint en 

compte els suggeriments, les aportacions i les propostes ciutadanes en un diàleg constant 

entre responsables polítics i ciutadania. El Consell de Ciutat vol ser un espai actiu amb 

capacitat de fer propostes concretes d’actuació, d’aixoplugar la xarxa d’òrgans estables de 

participació existents a Barcelona i fomentar aquest diàleg i aquest intercanvi d’arguments i 

opinions necessaris per fer polítiques més eficaces.  

Es basa en criteris de legitimitat i representativitat a fi de ser el gran espai de representació 

cívica de la ciutat. 

Membres: 

Presidenta 

Vicepresidències 

Un o una representant dels grups municipals 

Institucions significatives de la ciutat 

Persones de renom ciutadà 

Representants de les entitats dels consells sectorials de ciutat  

Un o una representant de cada consell sectorial de ciutat 

Un o una representant de cada consell ciutadà de districte 

Representants d’entitats i associacions inscrites en el Fitxer General d’Entitats 

Ciutadans i ciutadanes provinents del Registre ciutadà 
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2. Context  

L’estela i el debat generat, des del 2017, pel procés d’aprovació de les noves Normes de 

participació han propiciat en el si de la Comissió Permanent la necessitat de transformar el 

Consell de Ciutat per oferir-lo i obrir-lo a altres consells sectorials i territorials i a altres entitats 

de participació i col·laborar-hi. 

Comissió Permanent extraordinària monogràfica d’òrgans de participació, 2 de juliol de 2018. 

Disponible a http://www.conselldeciutat.cat/site/files/60/2018-07-02-Acta-Permanent.pdf. 

  

Aquesta inquietud s’ha manifestat intensament i en força moments durant l’any 2018. 

De fet, fent memòria, ens acompanya des del 2008: Mesura de govern: “Rol, organització i 
línies de futur del Consell de Ciutat de Barcelona”.  

Disponible a http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=58  

 

L’any 2018 l’activitat del Consell s’ha caracteritzat per l’inici d’aquesta transformació des d’una 
actitud reactiva i centrada en ell mateix amb un comportament crític i d’obertura que s’ha 
concretat amb: 

 La cerca de sinergies amb altres consells o grups a fi d’evitar les duplicitats i el destorb 

i d’augmentar el ressò de les iniciatives compartides. 

 La incorporació d’un elevat nombre de persones coneixedores dels temes que han de 

desplegar els grups de treball i la Permanent, no tan sols com a experts i expertes, sinó 

com a components de ple dret. 

 L’oferiment a altres consells de l’amplificació social que pot representar el Consell de 

Ciutat com a màxim òrgan de participació de la ciutat. 

 La iniciativa de difondre i presentar in situ a altres consells municipals l’encàrrec, la 

funció i la utilitat del Consell de Ciutat.  

L’ànim de transformació ha generat l’any 2018 processos d’autocrítica i revisió de 

comportaments anteriors. A tall d’exemple: 

 La desconvocatòria i la reconversió com a tal del grup de treball de Vulnerabilitats i 

Desigualtats a fi de no interferir o duplicar les tasques de l’Acord Ciutadà per una 

Barcelona Inclusiva i del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS); el futur d’aquest 

grup passa per encetar una dinàmica de treball compartida i complementària amb les 

dues iniciatives esmentades. 

 Un debat, de vegades intens i controvertit, sobre la vinculació dels grups de treball al 

perfil dels seus promotors o promotores envers la cerca de consens, incorporant 

diverses sensibilitats en els productes finals.  

 El desplegament del procés de multiconsulta promogut per les iniciatives ciutadanes i 

fent que el Govern municipal el fes efectiu va generar moltes expectatives, però també 

va provocar, en el conjunt del consistori, l’aparició d’actituds negatives i alienes als 

interessos de la ciutat, de confusió en el debat i amb un baix ànim col·laboratiu; una 

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/60/2018-07-02-Acta-Permanent.pdf
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=58
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certa manca de respecte als desitjos i a la voluntat de la ciutadania i a l’esperit de les 

noves normes de participació...; va ser font, també, de paradoxes, contradiccions i 

oscil·lacions en el discurs que es van traslladar a la Comissió Permanent del Consell de 

Ciutat. 

La Permanent del Consell de Ciutat va donar suport a l’informe de la Comissió 

d’Empara en relació amb la situació de la multiconsulta. Dos membres d’aquesta 

comissió, juntament amb la vicepresidència del Consell de Ciutat, es van reunir amb 

l’alcaldessa per traslladar la preocupació de la Permanent del Consell de Ciutat 

respecte al fet que les multiconsultes hagin estat aturades al Plenari municipal. 

Posteriorment, el Govern les va tornar a presentar al Plenari municipal per a la seva 

aprovació. 

Entenem que des de la Comissió Permanent i des del Plenari del Consell de Ciutat hem 

d’expressar alguns punts de crisi: 

 L’absència de projecte de pressupostos ha impedit l’elaboració, en temps i forma, del 

normatiu dictamen homònim per part del de la Comissió Permanent; aquesta va 

manifestar-ho formalment. Disponible a 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=216&ui=1636&page=1 

 La discontinuïtat en el retorn des del Govern municipal sobre els dictàmens aprovats 

pel Consell de Ciutat. 

 La impossibilitat de debatre i desplegar el Grup d’Implementació de Normes de 

Participació per raons alienes. 

 La translació de la dinàmica de partits a la Comissió Permanent fruit d’un cert 

desconeixement de la funció d’aquesta o d’una confusió dels papers. A vegades n’ha 

dispersat i dificultat l’activitat. 

 El fet que el resultat d’alguns dels grups de treball (concretament Subvencions i 

Rellançar Barcelona) no hagi estat sotmès a debat i votació del Plenari respon a una 

visió d’una part dels i les membres del Consell de Ciutat. En aquest sentit, s’hauria de 

garantir la necessitat de revisar que tota proposta, sigui d’informe o de dictamen, 

passi pel Plenari, de manera que se’n fomenti la diversitat, la potència i la influència. 

 

Cal esmentar la creació de la Comissió d’Empara, integrada en el Consell de Ciutat, com un 

òrgan de caràcter consultiu que té per objecte vetllar per l’efectiva realització dels drets i les 

obligacions derivats de la Normativa sobre participació ciutadana i per la bona pràctica en l’ús 

dels canals de participació ordenats en el Reglament de participació ciutadana. En l’exercici de 

la seva funció, emet l’informe de la Comissió d’Empara del Reglament de participació 

ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. Disponible a  

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=56 

I la consolidació de la Comissió Assessora de Processos Participatius, en la qual el Consell de 

Ciutat proposa dos membres, una tercera part del total. Disponible a  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/comissioassessora 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=216&ui=1636&page=1
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=56
https://www.decidim.barcelona/assemblies/comissioassessora
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Finalment, la reactivació del Consell Consultiu i Assessor de Barcelona Televisió, òrgan 

constituït en el si del Consell de Ciutat. Disponible a 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=57 

 

L’any 2018 s’ha aconseguit una de les reivindicacions històriques del Consell de Ciutat: 
disposar d’un espai estable de reunions. 

 

El Consell de Ciutat ha concedit, en funció de les seves competències, les Medalles d’Honor de 
la Ciutat de Barcelona 2018 a: 

 Escola d’Adults de la Verneda (comunitat d’aprenentatge, associació Àgora) 

 Joan Balañach Lloret 
 

Cal posar l’èmfasi en l’elevada aportació dels recursos humans de què ha disposat el Consell 

de Ciutat: Secretaris i secretàries i els seus tècnics i tècniques, una consultoria externa 

composta per tècnics i tècniques dels plans ocupacionals de Barcelona Activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=57
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3. Activitat 

L’activitat del Consell de Ciutat es concreta l’any 2018 en sis grups de treball. El seu estat, el 

desembre del 2018, és:  

En continuïtat operativa des del 2017: 
Visibilitat i Comunicació: s'està executant el Pla de comunicació  

El dictamen de Visibilitat i Comunicació es va presentar al Plenari el 2018  

Desigualtats i Vulnerabilitats: s'està iniciant la sinergia amb altres consells 
 

Actius: 
Cooperació Publicoprivada: en procés 
Memòria 2018 

 
Conclosos: 

Rellançar Barcelona: informe 
Estat de la Ciutat: informe 

 
Pendents: 

Pressupost i Ordenances Fiscals 
Implementació de Normes 
Accessibilitat i Participació 

Aquests grups han estat oberts no només al Plenari sinó a altres persones i professionals de 

l’Administració, de consells sectorials, d’entitats i experts i expertes, amb una mitjana de 

participació d’11 persones per grup i un volum aproximat de 957 hores voluntàries de treball 

(a raó de 2 hores per sessió i amb un 62% d’assistència) entre la Permanent i els grups de 

treball.  

L’activitat de la Comissió Permanent es resumeix en nou reunions. 

Durant l’any 2018 s’han dut a terme dos plenaris, celebrats els mesos d’abril i desembre. 
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4. Grups de treball 2018  
4.1. En continuïtat operativa des del 2017 

Visibilitat i Comunicació 

Membres:  

1. Alejandro Goñi, PIMEC  

2. Delfí Cosialls, Registre ciutadà  

3. Enrique Delgado, Taula d’Entitats de Sarrià  

4. Eva Ceano-Vivas, CAB  

5. Inma González, Registre ciutadà  

6. Inma Vicente, Registre ciutadà  

7. Joan Vidal, Associació Músico-Cultural Mas Guinardó  

8. Lola de la Fuente, Fundació Escalt Marina 

9. Montserrat Morera, CAB  

10. Ramon Noguera, Consell Ciutadà del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Col·laboradors i col·laboradores   

- Andreu Parera, Secretaria Consell de Ciutat 

- Laura Sañé, Secretaria Consell de Ciutat 

- Alba Guerrero, Secretaria Consell de Ciutat 

- Irene Martínez, Direcció de Serveis de Planificació i Control  

- Blanca Moreno, suport metodològic al Consell de Ciutat  

- Míriam Estévez, suport metodològic al Consell de Ciutat 

 

Reunions: 5 de febrer, 12 de febrer, 12 de juny i 2 d'octubre  
Dictamen: No és necessari 
Producte: Pla de comunicació 
 

Propòsit:  

Fer una aportació constructiva, a partir de les conclusions de la jornada “Repensant els 

Consells de Ciutat de juny de 2017”, per destacar i fer visible la tasca que es desenvolupa des 

del Consell de Ciutat. En altres paraules, traçar una estratègia de visibilitat i comunicació del 

Consell de Ciutat per enfortir la participació ciutadana i millorar la comunicació amb la resta de 

consells de participació, així com amb el Govern de la ciutat.  

Conclusions i recomanacions del dictamen del 2017 

Cal millorar la visibilitat i la comunicació del Consell de Ciutat amb la ciutadania, la resta de 

consells de participació de la ciutat i altres espais participatius, així com incrementar el grau de 

suport per part del Govern municipal. I l’augment del sentiment de pertinença dels consellers. 
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Per fer-ho possible, cal dissenyar una estratègia de visibilitat comunicativa, acotada en el 

temps, i amb suport per part de l’Ajuntament així com de la resta d’entitats que formen part 

del Consell de Ciutat.  

Es considera necessari un grau major d’autonomia i recursos econòmics del pressupost de la 

Direcció de Democràcia Activa per tal d’elaborar un pla de comunicació: estratègia 

comunicativa bàsica del Consell de Ciutat alineada amb les línies que ell mateix decideixi, 

ambiciós i realista, amb suport professional especialitzat en la matèria i liderat des de la 

Comissió Permanent amb delegació en una comissió de treball mixta. Es proposa que aquesta 

comissió de treball mixta estigui formada per membres i persones expertes en comunicació i 

estratègia de les pròpies entitats i associacions que formen part del Consell de Ciutat i personal 

tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, especialment de l’Àrea de Comunicació i de la Secretaria 

del Consell de Ciutat.  

Disponible a:  

 http://www.conselldeciutat.cat/site/files/202/dictamen-comunicacio-visibilitat.pdf  

 
Per a l’elaboració del Pla de comunicació es compta amb el suport extern de l’empresa TOWN. 
Les activitats que s’han desenvolupat en les “Jornades participatives per definir el Pla de 
comunicació del Consell de Ciutat” (5 de febrer, 12 de febrer). 
Els temes tractats han estat els següents: 

1) Saber d’on venim ens ajudarà a saber on anem.  
2) Mirem-nos. Repassem la nostra definició. Debilitats, amenaces, oportunitats. 
3) Definim els nostres somnis. La visió del Consell de Ciutat.  
4) A qui ens adrecen? Segmentem públics i arribarem més lluny.  
5) Quins són els nostres objectius de comunicació? Generals i targets. 
6) I ara… quina història expliquem? El nostre relat i el nostre posicionament.  
7) Check list dels nostres canals comunicatius. Ens n’oblidem algun?  
8) Cada públic, un missatge.  
9) El poder d’atracció de la creativitat.  
10) La nostra imatge, el nostre vestit… ens encaixa? Redefinim-la si cal.  
11) Definim quins materials necessitarem segons targets i canals.  
12) Planifiquem les accions comunicatives. Pla d’acció i cronograma.  

 

El resultat ha estat el Pla de comunicació del Consell de Ciutat Barcelona que es presenta el 

dia 12 de juny de 2018 a la Comissió Permanent. Acords 12 de juny de 2018. Disponible a: 

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/202/2018-06-12-acta-comunicacio-visibilitat.pdf  

 
La Comissió Permanent, de 18 de juliol de 2018, va demanar al grup de treball que establís les 

prioritats en el desplegament del Pla de comunicació. 

A partir de la seva proposta, el dia 2 d’octubre de 2018, en Comissió Permanent s’acorda el 

següent:  

 Mantenir la web i la imatge del Consell de Ciutat, amb la remodelació feta de l’anterior.  

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/202/dictamen-comunicacio-visibilitat.pdf
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/202/2018-06-12-acta-comunicacio-visibilitat.pdf
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 Elaborar un díptic de difusió i adhesió. 

 Contractar una figura permanent de tècnica o tècnic de comunicació, que donarà resposta 

a les funcions establertes al Pla de comunicació relacionades amb el gabinet de premsa, el 

contingut web i les xarxes socials: març del 2019. 

 Iniciar la producció dels carnets. 

 Incloure com a punt de l’ordre del dia en els consells ciutadans de districtes la intervenció 

del Consell de Ciutat, per fer-ne difusió. 

 Convidar a participar els i les representants dels consells ciutadans de districte. 

Disponible a: 

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/202/2018-10-02-acta-visibilitat-i-comunicacio.pdf  

 

Estat a desembre del 2018 

 Restyling (remodelació) de la web feta.  

 S’ha elaborat un díptic de presentació del Consell de Ciutat. 

 S’està en procés d’elaboració d’un carnet de membre del Consell de Ciutat. 

 Presentació del Consell als consells ciutadans de districtes, en procés. 

  La intervenció del Consell de Ciutat, per fer-ne difusió. 

 Convidar a participar els i les representants dels consells ciutadans de districte. 

Pendent: Contractar una figura permanent de tècnica o tècnic de comunicació, que donarà 

resposta a les funcions establertes al Pla de comunicació relacionades amb el gabinet de 

premsa, el contingut web i les xarxes socials: març del 2019. 

Dedicació: 80 hores de dedicació presencial dels i les components i 48 dels col·laboradors i 

col·laboradores. 

 

  

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/202/2018-10-02-acta-visibilitat-i-comunicacio.pdf
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4.2. En sinergia amb altres consells 

Vulnerabilitats i Desigualtats 

Membres:   

1. Aitor Óscar, CM de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

2. Albert Recio, FAVB  

3. Albert Riera, FAPAC  

4. Antoni Reig i Malla, Coordinadora d’Entitats del Poble-sec  

5. Delfí Cosialls, Registre ciutadà 

6. Enric Canet, Casal dels Infants  

7. Gassan Saliba, Comissions Obreres  

8. M. del Carme Penella, Registre ciutadà 

9. Raimond Blasi, Grup Municipal Demòcrata 

10. Rosa Maria Lunas, FOCAGG 

11. Sònia Fuertes, Taula Tercer Sector 

Col·laboradors i col·laboradores   

- Sergi Martín, Direcció del Departament de Participació Social 

- Francesc Barrera, Consell Municipal de Benestar Social 

- Sensi Arquillo, Consell de Benestar Social 

- Blanca Moreno, suport metodològic al Consell de Ciutat  

- Míriam Esteve, suport metodològic al Consell de Ciutat 

Reunions: 19 de març i 10 d'abril 

Proposta:  

El 19 de març es debat la línia futura de treball del grup. Se’n planteja la dissolució per 

coincidència amb altres consells i entitats. 

En la sessió del 10 d’abril se n’acorda la reconversió per transformar-lo en un espai de reflexió 

anual que aglutini els principals temes que afecten la ciutat, des de la vessant social, perquè el 

Consell de Ciutat pugui emetre una valoració que s’elevarà al Plenari. 

També s’acorda la posada en marxa del grup de treball Barcelona Resilient si hi ha quòrum. La 

proposta de dissolució i reconversió es presenta a la Comissió Permanent el 23 de maig de 

2018, on s’acorda transformar-lo, instant-lo a establir contacte amb l’Acord Ciutadà per una 

Barcelona Inclusiva i/o el Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) per explorar les línies de 

col·laboració. Disponible a: http://www.conselldeciutat.cat/site/files/60/2018-05-

23Acta%20Permanent.pdf 

Estat a desembre del 2018: ja s’ha establert contacte. 

S’està en espera de disposar de les conclusions del CMBS per identificar el pas següent. 

Disponible: 

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/60/2018-10-24-ACTA-Permanent.pdf  

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/60/2018-05-23Acta%20Permanent.pdf
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/60/2018-05-23Acta%20Permanent.pdf
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Dedicació: 44 hores de dedicació presencial dels i les components i 20 dels col·laboradors i 

col·laboradores. 

4.3. Actius: 

Cooperació Publicoprivada 

Membres:   

1. Àngels Guiteras, Associació Benestar i Desenvolupament 

2. Delfí Cosialls, Registre ciutadà 

3. Jesús Delgado, Fundació Pere Tarrés 

4. Joan Bordetas, Consell Ciutadà del Districte 2 l’Eixample 

5. Joan Vidal, Associació Músico-Cultural Mas Guinardó 

6. Jordi Porta, Centre Unesco Catalunya 

7. Montse Morera, CAB 

8. Raimond Blasi, Grup Municipal Demòcrata 

9. Ramon Nicolau, Fundació Apip-Acam 

Col·laboradors i col·laboradores    

- Andreu Parera, secretari del Consell de Ciutat  

- Alba Guerrero, tècnica de la Secretaria del Consell de Ciutat 

- Arnau Monterde, Decidim. barcelona 

- Bru Aguiló, Decidim. barcelona 

Reunions: 16 d'octubre i 10 de desembre 

Aquest grup aposta per formar part d’una prova pilot de treball en línia a la plataforma 

Decidim, que dota d’eines tecnològiques per a la presa de decisions i la formulació de 

propostes.  

En el moment de posar en marxa el grup, no s’arriba a cap acord en la definició del nom del 

grup ni en els objectius plantejats, per la qual es proposa funcionar amb aquesta eina per 

arribar a acords i consensos quant al nom, els objectius i el desenvolupament del grup. 

La primera activitat va ser una càpsula formativa per a les persones membres del grup de 

treball. 

Continua sent online (en línia) amb el seguiment individualitzat i el suport de la Secretaria del 

Consell de Ciutat. 

El procés conté les fases següents:  

1. Definició d’objectius. A partir de les diferents aportacions i el coneixement coproduït, es 

prioritzaran els objectius a través dels suports dels i les membres del grup. 

2. Aportació de ponents experts. Es recolliran les propostes dels i les ponents, el nombre de 

sessions i les dates de les trobades. 
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3. Realització de sessions presencials de debat. Un cop establert el tema, els objectius, els i les 

ponents i les dates de les trobades, se celebraran les sessions presencials amb simultaneïtat 

digital.  

 

 
Objectius  

 Analitzar els avantatges de les empreses d’economia social i del tercer sector i les entitats 

sense ànim de lucre en la contractació pública. 

 Promoure l’externalització dels serveis públics com un instrument de millora de les 

polítiques públiques. 

 Els criteris d’adjudicació en els serveis anomenats d’atenció a les persones han de valorar-

ne l’eficàcia. 

 La cooperació publicoprivada ha d’avançar cap a la concertació.  

Comentari 

En aquest grup de treball es debat sobre el concepte de solvència social i sobre com acreditar-

la. Es reflexiona sobre la creació d’un comitè plural d’acreditació compost per membres de la 

universitat, l’Ajuntament i el món associatiu, amb capacitat de certificar-la. 

Es planteja incitar els i les membres del CdC que pertanyen a la universitat a incorporar-se al 

grup de treball per enriquir les mirades, igual que amb altres membres de la Comissió 

Permanent. 

Continuïtat  

Estan previstes quatre sessions de treball a les quals es demanarà la presència d’experts i 

expertes per obrir els temes de debat. 

 

Estat: en procés el desembre del 2018. 

Més informació: http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=231  

 

Dedicació: al voltant de 20 hores virtuals i de 36 hores presencials i 20 hores de col·laboradors 

i col·laboradores. 

  

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=231
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Memòria 2018 

Membres: 

1. Delfí Cosialls, Registre ciutadà 

2. Montserrat Morera, CAB 

Col·laboradors i col·laboradores 

- Andreu Parera, Secretaria Consell de Ciutat 

- Alba Guerrero, Secretaria Consell de Ciutat 

Motivació 

El Consell de Ciutat no només s’ha de centrar a dur a terme la tasca que té definida en les 
Normes de participació, sinó que també ha de mostrar i fer visible què s’hi fa, com es fa, quins 
són els seus productes i quina repercussió social té la seva activitat. 

Aquesta manera de procedir permet generar confiança en l’entorn, ampliar la base social, 
guanyar legitimitat i explorar noves vies per a la captació de temes que cal desplegar. Quatre 
elements essencials per continuar desenvolupant l’acció del Consell de Ciutat de la manera 
més adequada a la seva funció social i de la millor forma possible. 

En aquest sentit, la Memòria del Consell de Ciutat esdevé una eina essencial per millorar-ne la 
visibilitat, traslladar a la ciutadania les seves opinions i propostes i avançar cap a una cultura 
de la transparència i la rendició de comptes adaptable a la nostra idiosincràsia, però fent 
èmfasi en el seu impacte i destacant-lo. 

Per desenvolupar millor el seu encàrrec, la Memòria ha d’incorporar un cert nivell d’autocrítica 
identificant quines iniciatives no han avançat com s’esperava, quines dificultats han aparegut o 
quins errors s’han comès; això millora la credibilitat de la tasca efectuada.  

Finalment, mostrar l’aprenentatge obtingut és un indicador de transparència del Consell de 
Ciutat cap als barcelonins i barcelonines. 
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4.4. Conclosos: 

Rellançar Barcelona 

Membres:   

1. Adela Subirana, Grup 7 

2. Alejandro Goñi, PIMEC 

3. Àngels Esteller, Grup Municipal PP 

4. Anna Balletbò, persona de renom ciutadà  

5. Delfí Cosialls, Registre ciutadà 

6. Enrique Delgado, Taula d’Entitats de Sarrià  

7. Estanislau Roca, vicerector de la UPC - Barcelona Tech 

8. Gabriel Jené, Barcelona Oberta 

9. Inma Delgado, Assessora PP 

10. Joan Martínez, Consell Assessor de la Gent Gran 

11. Juan José Casado, UGT 

12. Laura Rojas, persona de renom ciutadà 

13. Mari Fernández, Assessora PSC 

14. Mercè Rey Abella, persona de renom ciutadà 

15. Núria Paricio, Barcelona Oberta 

16. Paz Cano, persona de renom ciutadà 

17. Pedro Sánchez, Assessor Cs 

18. Raimond Blasi, Grup Municipal PDeCAT 

 

 

19. Raúl Medina, Assessor Cs 

20. Vicenç Tarrats, CCOO 

Col·laboradors i col·laboradores   

- Andreu Parera, secretari del Consell de Ciutat  

- Alba Guerrero, tècnica de la Secretaria del Consell de Ciutat 

- Orland Blasco, Democràcia Activa i Descentralització 

- Blanca Moreno, suport metodològic al Consell de Ciutat 

- Míriam Esteve, suport metodològic al Consell de Ciutat 

Reunions: 12 de març, 26 de març, 9 d'abril, 19 d'abril, 7 de maig, 14 de maig, 4 de juny, 18 de 

juny, 25 de juny i 16 de juliol 

Informe: 

 http://www.conselldeciutat.cat/site/files/68/informe-rellancar-bcn-2018-07-20.pdf  

 
El grup sorgeix de la necessitat de redefinir l’aposta de Barcelona per afrontar els reptes 
globals que es plantegen i rellançar la ciutat mitjançant la posada en marxa d’iniciatives que 
han de permetre enfortir els sectors econòmics més competitius, apostant per la millora social.  
 

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/68/informe-rellancar-bcn-2018-07-20.pdf
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Amb aquesta voluntat, es crea una comissió de treball que es marca els objectius següents:  

 Identificar a Barcelona nous sectors productius tant industrials com de serveis que 
afavoreixin l’ocupació, la recerca i l’exportació.  

 Mirar d’enfortir la marca Barcelona com a destinació universitària, mèdica, de recerca, 
cultural, esportiva i d’implementació de nous sectors industrials.  

 Proposar una acció ràpida, potent i coordinada amb tots els agents socials per afrontar 
els reptes i les dificultats actuals i impulsar un nou rellançament de Barcelona com a 
projecte econòmic i social que situï la nostra ciutat al capdamunt del rànquing de 
ciutats globals i lideri la recuperació econòmica de tot Catalunya.  

 

Conclusions  
La Comissió de Treball posa de manifest que el Consell de Ciutat ha de posar el debat de 
ciutat en el centre de l’agenda política.  
 
Barcelona ha de liderar la transformació tecnològica global i alhora ha d’utilitzar aquesta 
tecnologia per garantir una millor qualitat de vida de les barcelonines i barcelonins.  
En aquest context, es posa de manifest que cal evitar la desaparició de les economies 
tradicionals i formar la ciutadania per preparar-la per a la revolució tecnològica que generarà 
moltes de les ocupacions del futur.  
 
Barcelona no es pot concebre sense l’àrea metropolitana de Barcelona i, per aquest motiu, la 
Comissió de Treball demana un lideratge polític fort i de consens que permeti una governança 
més gran del projecte Metròpolis Barcelona.  
 
Aspectes com la millora de la cohesió social, la posada en marxa d’infraestructures integrades, 
el repte de la sostenibilitat i el canvi climàtic, així com desplegar iniciatives innovadores i 
tecnològiques, són rellevants per a aquesta nova visió metropolitana.  
 
Finalment, Barcelona ha de superar la dualitat social, aprofitar la tecnologia per afrontar els 
problemes dels col·lectius més vulnerables i posar vies de solució a la gentrificació que pateix 
la ciutadania barcelonina i metropolitana. Cal vincular el progrés econòmic, tecnològic i 
sostenible amb el benestar de la ciutadania.  
 
Rellançar Barcelona “Una ciutat millor per una vida millor”. 

Comentari 

El resultat del grup de treball Rellançar Barcelona pren la forma d’informe i no de dictamen, ja 
que pretén recollir les aportacions dels i les ponents que van assistir a les sessions, amb la 
intenció de no ser sotmès a votació per part del Plenari, tal com es fa habitualment amb els 
dictàmens. Val a dir que l’abordatge d’aquesta temàtica va desplegar diverses sensibilitats en 
el si de la Comissió. 
 
La Comissió l’han compost 20 persones, durant 10 sessions de treball i 400 hores de debat; 
amb el suport de 5 col·laboradors i col·laboradores municipals que hi han dedicat unes 150 
hores. Aquestes xifres donen una imatge de la complexitat i la dificultat de la Comissió. 
 
Dedicació: 400 hores de dedicació presencial dels i les components i 100 dels col·laboradors i 

col·laboradores. 
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Estat de la Ciutat 

Membres:   

1. Delfí Cosialls 

2. Vicenç Tarrats 

3. Albert Recio 

4. Montse Morera 

5. Josep Martínez 

6. Joan Bordetas 

 Reunions: 3/4/2018 

Informe: 
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/68/2018-04-24%20POSICIO_CdC_ESTAT_DE_LA_CIUTAT.pdf 

Introducció  

El mes d’abril del 2018 es va celebrar un Plenari del Consell de Ciutat per donar compliment a 
l’article 59 del nou Reglament de participació ciutadana (aprovat el 6/10/2017), el qual 
estableix que: “S’ha de fer una sessió anual del Consell de Ciutat sobre l’estat de la ciutat, en la 
qual el Govern municipal ha de retre comptes sobre l’any finalitzat i ha de presentar les 
actuacions previstes per a l’any següent”. 
 
En aquest sentit, des de la Permanent del Consell de Ciutat, es va convocar una reunió dels 
seus i les seves membres (excloent-hi els i les representants dels partits polítics) per analitzar 
en profunditat l’informe que va aportar l’equip de govern sobre l’estat de la ciutat.  
 

Objectius 

Donar compliment a l’article 59 del Reglament de participació ciutadana. 

Conclusió  

Finalment, la reunió es va celebrar el dia 3/4/2018 i les conclusions que se’n desprenen es van 
estructurar en tres eixos: 

1. Dades que s’haurien d’ampliar o millorar 
2. Principals problemes que cal destacar a la ciutat 
3. Propostes o recomanacions  

 

En relació amb les propostes o recomanacions: 

1. Cal aclarir la competència administrativa de les fonts que recullen les dades (INEM, 
ICS, IMSS, IMEB...). Sobretot, entre aquelles que depenen directament de l’Ajuntament 
de Barcelona i aquelles que depenen d’altres administracions públiques. 

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/68/2018-04-24%20POSICIO_CdC_ESTAT_DE_LA_CIUTAT.pdf
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2. Presentació segregada de les dades en l’àmbit de districte (aquestes dades podrien 
anar incorporades en un document annex). 

3. Les dades exposades per l’Estat de la Ciutat són de tipus descriptiu i quantitatiu. En 
aquest sentit, es troba a faltar una anàlisi de caire més qualitatiu i que relacioni 
aspectes propers. 

4. També es troba a faltar, per part de l’equip de Govern, un posicionament de caire 
polític que reculli el punt de partida, així com les actuacions previstes de cara a l’any 
següent. 

5. Finalment, en relació amb els documents aportats pels diferents grups polítics de 
l’oposició (concretament van ser el PSC, el PP, Ciutadans, el Partit Demòcrata i ERC), 
volem traslladar una sèrie de recomanacions:  
a) Que facin arribar les seves aportacions amb un posicionament polític que estigui  
més ben argumentat tècnicament. 
b) Que les duguin a terme tots els partits. 
c) Que evitin barrejar valoracions nacionals o estatals amb les barcelonines a fi de 
centrar el debat i aportar valor a la ciutat. 
 

Dedicació: 12 hores de dedicació presencial dels i les components. 

 

  



 
 

19 
 

4.5. Pendents: 

 

Accessibilitat i Participació 

 
Aquest grup no s’ha pogut portar a terme per manca de capacitat organitzativa; els altres 
grups de treball han exhaurit el temps i els recursos disponibles. 
 
 

Pressupost 2019 

 
L’absència d’un projecte de pressupostos presentat pel Govern municipal ha impedit, en 

temps i forma, el dictamen homònim normatiu per part del de la Comissió Permanent; aquesta 

va manifestar-ho formalment. Disponible a: 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=216&ui=1636&page=1 

 

Implementació de Normes 

 

Es va celebrar una primera reunió per analitzar els diferents reglaments i normatives, així com 

també la composició actual dels i les membres del Consell de Ciutat especialment en clau de 

gènere. Es destaca la presència d’homes per sobre de la mitjana. 

Es va acordar que, de cara a la renovació dels i les membres del Consell de Ciutat, s’hauria de 

tenir en compte que les places vacants siguin ocupades majoritàriament per dones. En relació 

amb el grup provinent en representació del Registre ciutadà, a més del criteri de gènere, 

també s’hauria de tenir en compte el criteri de representativitat territorial i d’edat. També es 

va acordar redactar un manual de benvinguda adreçat als nous i les noves membres. 

Finalment, es va decidir aturar la implementació dels canvis en la composició dels i les 

membres del Consell de Ciutat (previstos a les noves normes de participació ciutadana), per 

fer-ho coincidir amb la renovació preceptiva que està previst que es dugui a terme durant el 

2019. 

 

  

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=216&ui=1636&page=1
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5. Balanç del mandat 2016-2019 

Comissions de treball 

 

2016-2019 

  Comissió Estat de la Ciutat 
  Comissió de Visibilitat i Comunicació 
  Comissió de Memòria del Consell de Ciutat 
  Grup de Desigualtats i Vulnerabilitats 
  Grup de treball Rellançar Barcelona 
  Comissió de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2018 
  Comissió de Normes Reguladores de la Participació Ciutadana 
  Comissió sobre un Nou Model de Subvencions 
  Comissió de Seguiment del Pressupost Municipal 2017 
  Comissió de Preparació de la Jornada Repensant el Consell de Ciutat de juny del 2017 
  Comissió d’Espai Públic i Convivència 
  Comissió de Desigualtats a Barcelona 
  Comissió Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 
  Comissió Pressupostos i Ordenances Fiscals 2017 
  Comissió Pressupostos i Ordenances Fiscals 2016 
  Consell Consultiu i Assessor BTV   

Total: 15 

  

2012-2015 

  Comissió Estat de la Ciutat 
  Consell de Ciutat 10 anys 
  Reforma de la Normativa de Participació Ciutadana 
  Reforma del Reglament Intern del Consell de Ciutat 
  Racionalització dels Òrgans de Participació 
  Pressupostos i Ordenances Fiscals 2012 
  Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015 
  Teixit Associatiu i Abordatge de la Crisi 
  Consell Consultiu i Assessor BTV 

Total: 9 

  

2009-2011 

  Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011: seguiment Final Mandat 
  Pacte del Temps 
  Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011: Seguiment a Mig Mandat 
  Pressupostos i Ordenances Fiscals 2011 
  Transformació de la Diagonal 
  Pla Director de Participació Ciutadana 
  Carta de Ciutadania 
  Turisme de Barcelona 
  Consell Assessor de Barcelona Televisió 
  Comissió de Racionalització dels Òrgans de Participació 

Total: 10 
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2005-2008 

  Rol, Organització i Línies de Futur del Consell de Ciutat 
  Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011: Procés Participatiu 
  L’Habitatge a Barcelona 
  La Immigració 
  Espai Públic i Convivència 

Total: 5 

 

El nombre de comissions que s’han obert durant el darrer mandat 2016-2019 ha estat molt 

superior a altres mandats anteriors. Concretament trobem:  

Mandat 2016-2019:  15 comissions  

Mandat 2012-2015:  9 comissions 

Mandat 2009-2011:  10 comissions 

Mandat 2005-2008:  5 comissions 

 

Ponents 

2016-2019 

Nom i cognoms  Càrrec Comissió 

Sergi Martín Direcció Participació Drets Socials Desigualtats i 
Vulnerabilitats 

Francesc Barreda Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva 

Desigualtats i 
Vulnerabilitats 

Ascensió Arquillo Consell Municipal de Benestar Social Desigualtats i 
Vulnerabilitats 

Lluís Gómez Comissionat Promoció Econòmica Rellançar Barcelona 

Josep Amat 
 

Catedràtic d’Arquitectura 
i Tecnologia de Computadors 

Rellançar Barcelona 

Antoni Ferrero 
 

Coordinador d’Infraestructures de 
l’AMB 

Rellançar Barcelona 

Carles Grau 
 

CEO del Mobile World Capital 
de Barcelona 

Rellançar Barcelona 

Jordi Alberich Director general del Cercle d’Economia Rellançar Barcelona 

Gabriel Jené President de Barcelona Oberta Rellançar Barcelona 

Rosa Bada   
 

Secretaria Tècnica del Consell de 
Turisme i Ciutat 

Rellançar Barcelona 

Jordi Ayala  
 

Gerent de Presidència i Economia Pressupost 2018 
Cooperació Publicoprivada 

Alexandre 
Masllorenç 

Primera Tinència d’Alcaldia Pressupost 2018 

Carlos Vivas Urieta Director de Pressupostos i Política Fiscal Pressupost 2018 
Pressupost 2017 
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Elena Herranz Departament de Transversalitat de 
Gènere 

Pressupost 2018 

Estel Cruselles Departament de Transversalitat de 
Gènere 

Pressupost 2018 

Iolanda Fresnillo Ekona Pressupost 2018 
Pressupost 2017 

Gala Pin Regidora de Participació Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana 

Marc Serra Solé  
 

Tinència d’Alcaldia de Drets de 
Ciutadania, Participació i  
Transparència 

Espai Públic i Convivència 

Carme Borrell Agència de Salut Pública de Barcelona Desigualtats a Barcelona 

Davide Malmusi 
 

Direcció de Salut de l’Ajuntament de 
Barcelona 

Desigualtats a Barcelona 

Emi Pallàs Drets Socials Desigualtats a Barcelona 

Maria Truño Coordinadora Grup Infància  Desigualtats a Barcelona 

Fina Rubio Fundació Surt Desigualtats a Barcelona 

M. Jesús Calvo Gabinet Tècnic de Programació. Estudi 
Distribució Territorial de la Renda 
Familiar  

Desigualtats a Barcelona 

Josep Villarreal Direcció de Serveis d’Innovació i 
Estratègia 

Desigualtats a Barcelona 

Toni Mora  Responsable tècnic de les OF Pressupost 2017 

Raúl Fontanella Oficina de Management i Pressupost 
Executiu 

Pressupost 2018 
Pressupost 2017 

Enric Pérez Oficina de Management i Pressupost 
Executiu 

Pressupost 2018 
Pressupost 2017 

Sergi Vicente Director BTV Consell Consultiu i Assessor 
BTV 

Àgueda Bañon Directora Comunicació Consell Consultiu i Assessor 
BTV 

Pilar Miras Gerent Recursos Consell Consultiu i Assessor 
BTV 

Jordi Martí  Gerent Municipal Consell Consultiu i Assessor 
BTV 

Ángel Hermosilla Gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC Cooperació Publicoprivada 

Joan Segarra Presidència de la Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de 
Catalunya 

Cooperació Publicoprivada 

Arnau Monterde Coordinador Decidim i Innovació 
Democràtica 

Cooperació Publicoprivada 

Total: 35 ponents 

 

Relació de ponents que durant aquest mandat 2016-2019 han participat en alguna d’aquestes 

comissions de treball. Tant de personal municipal (gerents, directors/ores, tècnics/tècniques...) 

com extern al Consell (entitats i organismes). Hi han intervingut 33 ponents. Volem agrair 

públicament l’interès, la professionalitat i la motivació que han mostrat en tot moment. 
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Reptes 2019 

Mantenir l’activitat pròpia del Consell de Ciutat mitjançant la continuïtat dels grups de treball 
actius des del 2018 o dels seus productes: Visibilitat i Comunicació, amb el desplegament del 
Pla de comunicació i de la campanya de presentació itinerant del Consell de Ciutat i 
Cooperació Publicoprivada; l’activació dels pendents: Accessibilitat i Participació, 
Implementació de Normes i de la decisió, la planificació i la convocatòria de nous grups de 
treball per al 2019; aquesta darrera tasca està previst dur-la a terme en el marc de la Comissió 
Permanent del mes de gener. 

Assegurar el Consell de Ciutat com a espai de participació inclusiva, de debat obert i consens, 
d’assessoria i de consell on no s’han de limitar ni temes ni tons amb independència de la 
sensibilitat social i política que incorporin. 

Procurar que continuï sent polièdric i, agradi o no, un espai de discussió política tot intentant 
evitar que el trasllat de la dinàmica partidista en dificulti o distorsioni la funció de participació 
inclusiva, de debat obert i consens, d’assessoria i de consell amb independència dels interessos 
implicats. 

Defensar la seva capacitat d’opinar argumentadament sobre les accions o les inaccions del 
Govern municipal, aprovant-les o censurant-les, però també sobre les actituds, els 
comportaments, les actuacions, les aportacions... o sobre la seva absència per part de 
l’oposició. 

 
Augmentar la transcendència i la capacitat d’influència del Consell de Ciutat mostrades en 
moments i amb temes concrets anteriors: Tramvia per la Diagonal, Vulnerabilitat i 
Desigualtats..., i internament pel de Visibilitat i Comunicació, recuperant la visió global i 
transversal de ciutat que hauria de caracteritzar-ne l’activitat. 

Entenem que aquesta passa per una promoció col·legiada dels diferents grups de treball que 
limiti els possibles biaixos que es puguin donar, tant pel que fa a la tria dels i les ponents, a la 
moderació del debat i a l’elaboració de les propostes recollides. Per garantir la diversitat de 
mirades i interessos del Consell de Ciutat, el resultat de tots els grups de treball hauria 
d’acabar sent referendat a través d’una votació corresponsable en el mateix Plenari. D’aquesta 
manera també es garanteix que el resultat dels grups de treball tingui la diversitat, la 
transcendència i el rendiment públic que es mereix. 
 
La mirada concreta i específica és desplegada, habitualment i positivament, pels consells 
sectorials, amb els quals el Consell de Ciutat ha de col·laborar aportant-los la perspectiva 
transversal. 

Aquest repte implica continuar amb la transformació del Consell i de la Permanent amb:  

 La cerca de sinergies amb altres consells o grups. 

 La incorporació del màxim nombre possible de persones coneixedores dels temes que 

cal desplegar. 

 L’oferiment a altres consells de l’amplificació social que pot representar el Consell. 

 La difusió i la presentació in situ del Consell de Ciutat a altres consells municipals.  
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Insistir en el retorn preceptiu des del Govern municipal als dictàmens emesos pel Consell de 
Ciutat per incrementar-ne la utilitat i la sensació d’utilitat, i el sentiment de pertinença dels 
consellers i les conselleres més enllà del formalisme. 

Requerir a la Secretaria del Consell que es faci càrrec de transferir la Memòria del Consell de 
Ciutat als nous plenaris, a la nova Comissió Permanent i als nous grups de treball a fi d’evitar 
repeticions i que es reiniciïn constantment els temes i els debats a cada nova legislatura; és 
contraproduent. 

En aquest sentit, sorprèn que a la Mesura de govern “Rol, organització i línies de futur del 
Consell de Ciutat de Barcelona”, presentada a la Comissió Municipal de Presidència, Territori i 
Funció Pública de l’Ajuntament de Barcelona, de 22 d’octubre de 2008, disponible a  
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=58 , s'esmentessin algunes iniciatives 
d’actuació com: 

 rol i incidència del Consell de Ciutat en les polítiques municipals 

 reconeixement, visibilitat i relació amb la ciutadania  

 articulació del Consell de Ciutat amb altres òrgans i processos participatius  
perfectament aplicables a les inquietuds que, en aquesta legislatura, ha estat manifestant 
repetidament el Consell. 

 

La renovació dels i les membres del Consell de Ciutat, segons els criteris recollits al nou 
Reglament de participació ciutadana del 2017, es va acordar que no es duria a terme fins al 
proper mandat. 

 
Comparèixer durant el primer trimestre de cada any davant el Consell Municipal per presentar 
el seu informe d’activitat anual (Memòria) per a la seva valoració i consideració (article 57, 
apartat j) prèvia elaboració i presentació per part de la Comissió Permanent i aprovació del 
Plenari del Consell de Ciutat, tal com indica el nou Reglament de participació. 

 

Específics 

Preparar una correcta transferència de la Memòria recent, de les sensacions, les inquietuds, 
l’experiència... de l’actual Consell de Ciutat i de la seva Comissió Permanent als nous i a les 
noves membres de la propera legislatura que ens substituiran. Està previst incorporar aquest 
punt a l’ordre del dia de la Permanent del mes d’abril del 2019. 

En aquest sentit, es disposa de la documentació següent: Memòria del CdC, relació de 
dictàmens i manual de benvinguda als nous i a les noves membres (pendent d’aprovació 
definitiva).  

 
Durant el mes de febrer del 2019 s’ha iniciat la distribució dels carnets acreditatius dels i les 
membres del Consell de Ciutat. Aquest carnet permetrà l’accés a les dependències municipals 
de la mateixa manera que fan la resta de treballadors i treballadores municipals, és a dir, 
només caldrà que el mostrin a l’agent que estigui de control i, per tant, no caldrà identificar-se.  

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=58

