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PLENARI CONSELL DE CIUTAT 

 

Data: 24 d’abril de 2018  

Hora: 18:00 h 

Lloc: Saló de Cent 

 

 

PERSONES ASSISTENTS: 

Presidència 

Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 

 

Vicepresidència Primera 

Sra. Montserrat Morera 

Vicepresidència Segona 

Sr. Alejandro Goñi
 

SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA 

Mª Assumpció Vilà 

Grups municipals 

Trini Capdevila, ERC 

Maria Magdalena Barceló, C’S 

Gala Pin, BCOMÚ 

Raimond Blasi, PDECAT 

Jaume Collboni, PSC 

Consell ciutadà 

Antonio Fortes, Sant Andreu 

Antonio Guillén, Sants-Montjuïc 

Enric Sanchez, Ciutat Vella 

Joan Bordetas, Eixample 

Jordi Gras, Sant Martí 

Ramon Noguera, Sarrià 

 

Consells sectorials de la ciutat 

Rodrigo Araneda, CM LGTBI 

Aitor Óscar Urquiola, CM Coop. Intern. 

Desenv. 

Joan Martínez, Con. Assessor Gent Gran 

Carme Riu, Institut Munic. Persones 

discapacitat 

Maria Rubia, CM Poble Gitano  

Enric Frances, CM Ass. BCN 

Salvador Vendrell, CM Ciutat i Comerç 

Teresa Crespo, CM de Benestar Social 

Coral Regi, Consell Escolar Mpal. 

Salvador Domínguez CM Consum 

Manel Cases, Consell de Defensa i 

Protecció dels animals 

Institucions rellevants de la ciutat 

 

Albert Recio, FAVB 

Albert Riera, Mares i Pares Cat. 

Prosper Puig, Fundació Bcn Comerç 

Josep Vilalta, UB 

Mireia Recio, Foment del Treball 

Núria Font,  Fed. Ateneus Cat. 

Vicenç Tarrats, CCOO 

Beatriz Blanco, CJB 

Estanislau Roca, UPC 

Eugeni Forradellas, Consell de Cent 

Carlos Sánchez UAB 
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Fitxer General d’Entitats Ciutadanes 

Lluisa Erill, Secretariat Sants 

Carlos Pablos, Fed. Coles Sant Medir 

Enric Canet, Casal Dels Infants 

Enrique Delgado, Taula Entitats Sarrià 

Joan Puente, Raco De Les Corts 

Joan Vidal, Mas Guinardó 

Lola De La Fuente, Fundació Esclat Marina 

Maria Rosa Lunas FOCAGG 

Nuria Paricio, Barcelona Oberta 

Ramon Tornero, Ass. Excursionistes 

Xavier Ferré, Dincat 

 

Registre Ciutadà  

Delfí Cosialls 

Ma. Del Carmen Penella 

Jose Ruiz de Aretxabaleta 

Inmaculada Vicente 

 

Persones d’Especial Rellevància Ciutadana 

Guillem Espriu 

Anna Balletbò 

Jordi Porta 

 

Ajuntament de Barcelona 

Fernando Pindado, Comissionat de Participació 

Orland Blasco, Secretaria del Consell de Ciutat 

Maribel Fernández, Secretaria Jurídica 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

0. Benvinguda de l’Alcaldessa  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions anteriors 

2. Informe sobre l’estat de la ciutat  

2.1. Torn obert d’intervencions de les persones assistents   

2.2. Intervenció dels Grups Municipals  

2.3. Resposta de l’alcaldessa 

3. Memòria 2017 del Consell de Ciutat  

3.1. Torn obert d’intervencions de les persones assistents   

3.2. Intervenció dels Grups Municipals  

3.3. Resposta de la vicepresidència  

4. Presentació de les persones que composen la Comissió d’empara  

4.1. Intervenció del president o presidenta de la Comissió  
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Síntesis de la sessió plenària:  

 

0. Benvinguda de l’Alcaldessa:  
 
L’Alcaldessa dona la benvinguda i agraeix tota la feina que està portant a terme el 
Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació ciutadana a Barcelona. Fa 
referència a l’entrada en vigor del Reglament de Participació Ciutadana que preveu 
que es retin comptes de l’acció de govern com el debat de l’estat de la ciutat. 
Anuncia que, tal com estableix el Reglament, a partir d’ara es presentarà la 
memòria d’activitat del Consell de Ciutat que caldrà aprovar al Plenari.  
 
Informa que les persones membres de la Comissió d’Empara han estat escollides 
pel Consell de Ciutat, la Comissió de Govern i la Síndica de Greuges. Trasllada la 
paraula a l’Enric Canet perquè presenti la constitució de la Comissió d’Empara, com 
a òrgan de vigilància i comissió independent que respon i vetlla per la qualitat de la 
participació ciutadana de la ciutat de Barcelona. 
 

1. Presentació de les persones que composen la Comissió d’empara 

 
El Sr. Enric Canet explica que Comissió d’empara es van constituir el passat dijous i 

està integrada per les següents persones: Carme Pachón, com a presidenta, la Inma 

Miret, la Teresa Puig, el Jordi Giró, el David Bondia i l’Enric Canet. L’Albert Aixalà 

donarà suport tècnic des de l’Ajuntament.  

 

Destaca que es treballarà des de la independència posant al centre la participació i 
el respecte de la ciutadania. Explica que van rebre les queixes sobre la 
multiconsulta i que han considerat que s’havia de presentar un informe per l’esforç 
de treball que ha suposat el procés de recollida de signatures. Transmet el 
compromís en la priorització de la participació ciutadana i afegeix que 
reflexionaran les opinions i seran àgils en donar respostes perquè considera que 
qualsevol Reglament no és útil si no hi ha respecte cap a totes les opinions que 
formen la diversitat de la ciutat.  
 

  
2. Informe sobre l’estat de la ciutat  

 
L’Alcaldessa sintetitza l’Informe sobre l’estat de la ciutat, exposant que els 
macroindicadors tenen tendències positives: frenen les desigualtats, creix el salari 
mitjà, creix el nombre de persones usuàries en transport públic, es redueix atur i  
es millora l’èxit educatiu. Indica que segons els baròmetres la confiança en la 
gestió municipal rep la nota més alta amb un 6,4. Remarca que tot i els indicadors 
positius, cal no ser autocomplaents i continuar treballant amb molta determinació. 
Afegeix que el 2017 ha sigut un any difícil per l’atemptat terrible de la Rambla però 
també destaca que va ser una ocasió on tothom va donar la millor resposta 
possible (comerços, taxistes, veïns, veïnes i teixit associatiu) i on es va veure una 
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ciutat cohesionada. Aprofita per agrair, en nom de la ciutat, la feina feta dia a dia 
que permet que moments difícils es puguin fer front.  
 
Com Ajuntament de Barcelona també fa referència a la duresa de les càrregues 
policials, a la polarització que ha generat malestar i a l’aplicació de l’article 155, 
que provoca que la Generalitat estigui en mínims tot i que espera que hi hagi 
govern ben aviat. Lamenta les persones empresonades i especialment 
l’empresonament d’en Joaquim Forn perquè, més enllà de les diferents opinions, 
aquesta situació només provoca patiment, dolor i allunya de la solució del 
conflicte.  
 
El Mobile Word Congress ha sigut un èxit i s’han mantingut nous projectes per 
donar impuls a l’ecosistema en innovació com el desplegament de la tecnologia 
5G. Malgrat les enormes dificultats fruit del context polític, la ciutat s’ha mantingut 
activa i col·laborativa i s’ha de seguir lluitant en contra de les desigualtats. En 
relació a això, explica que és la ciutat amb més inversió social ja que s’han 
desplegat polítiques importants com el Pla de Barris, s’ha multiplicat l’oferta 
d’habitatge, l’impuls d’un operador energètic i l’increment de l’oferta pública 
després d’anys de retallades. Per fer front a les desigualtats s’han multiplicat per 7 
els ajuts a la rehabilitació i pagament del lloguer. També s’ha creat una nova unitat 
de mediació per evitar desnonaments, s’ha establert una bonificació de 
l’Ordenança per facilitar el manteniment dels lloguers i s’han comprat diverses 
finques per facilitar l’habitatge social. En aquest sentit, s’ha regulat el turisme per 
evitar que es disparin els pisos turístics il·legals, esmentant que la regulació dels 
preus del lloguer també afecta a l’AMB i altres grans ciutats i és necessària una 
reforma de la llei d’arrendaments urbans juntament amb la de donar estabilitat a 
les famílies perquè un contracte del lloguer de 3 anys no és favorable. Indica que 
aquest no només és un problema de persones en situació de vulnerabilitat, sinó 
que també afecta a treballadors i treballadores i al talent que ve de l’estranger i 
creu que s’ha de prioritzar aquesta qüestió.  
 
Indica que cal fomentar una ciutat més saludable, verda i amb més espais oberts 
per  a les persones grans i els nens i nenes i destaca la creació de nous parcs 
infantils, la recuperació de l’equipament de la presó Model amb la històrica 
reivindicació veïnal, la reforma de l’Avinguda Meridiana, la cobertura de la Ronda 
de Dalt, l’arribada del metro a la Marina, la duplicació dels carrils bicis per 
aconseguir reduir la contaminació, l’augment d’un metre quadrat verd per 
habitant i l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana que després de 
grandíssim esforç hi ha hagut dues iniciatives que es van veure rebutjades al 
Plenari Municipal i que cal resoldre perquè la ciutadania s’impliqui en les 
polítiques municipals directament com una forma habitual de participació a la 
ciutat. 
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Torn obert d’intervencions de les persones assistents   

 
El Sr. Albert Recio explica que es va demanar a la Comissió Permanent que realitzessin 
un informe de valoració i ressalta les dificultats de fer el treball per la complexitat del 
document, així com per la falta de suport tècnic que tenen les persones membres del 
Consell de Ciutat, que ha donat lloc a un resultat de treball molt domèstic. Senyala que 
s’han consensuat els següents aspectes: les mancances pel que fa a informació i les 
reflexions sobre els problemes greus que es detecten i que tots els partits polítics han 
de treballar juntament amb un recull de recomanacions.  

 
Així doncs, indica que hi ha mancances pel que fa a la informació en Cultura i Serveis 
Socials i que falta incorporar les dades de Salut Pública i d’Educació en Formació 
Professional i Secundaria i comenta que també falta informació dels consorcis en els 
que participa l’Ajuntament. Afegeix que, en altres casos, hi ha un problema de dades 
on s’utilitza l’atur registrat, especialment en el cas dels joves, i la falta 
d’homogeneïtzació de les dades perquè són d’anys diferents dificulta encara més 
l’anàlisi. També que caldria més valoració qualitativa dels temes. 

 
Exposa que hi ha àmbits on totes les forces polítiques haurien de treballar com: el 
problema de l’habitatge que hauria de ser prioritari, les desigualtats lligades al treball i 
a les condicions laborals lamentables, la contaminació, el requeriment de solucions 
específiques per a grups vulnerables, el problema del turisme que afecta a tota la 
ciutadania però, en zones concretes de la ciutat, genera problemes específics i la falta 
perspectiva de gènere.  

 
Manca una diagnosi més política on s’expressin més clarament les polítiques perquè 
queda com un informe escèptic de recollida de dades. Afegeix que les demandes estan 
dirigides a l’equip de govern però també a l’oposició ja que pequen d’una absoluta 
falta de rigor i recomana fer un debat amb arguments més seriosos, perquè de la 
mateixa forma que el model d’informe és millorable també són millorables els 
contrainformes dels grups polítics.  

 
El Sr. Estanislau Roca agraeix les paraules de l’Alcaldessa i comenta que a l’hora 
d’elaborar un Pla Municipal s’ha d’assegurar que la ciutadania participi i a partir 
d’aquest repte, construir accions en base a ítems clars per l’aposta d’una ciutat 
sostenible, verda i saludable, que eviti les disfuncions que existeixen a l’actualitat.  
 
La Sra. Maria del Carmen Penella està preocupada per la situació d’exclusió que viuen 
alguns col·lectius de la ciutat. Expressa que la Fundació Futur, en comptes de regir-se 
per l’ideari que té d’inclusió, manté unes precàries condicions laborals a part de la seva 
plantilla. És a dir, que en comptes d’ajudar a la inclusió social, explota laboralment. 
Tema que hauria de ser considerat ja que el propi Ajuntament fa encàrrecs a aquesta 
Fundació.  
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La Sra. Lola de la Fuente considera que l’Ajuntament i la ciutat haurien d’estar 
pendents de les persones amb discapacitat i les entitats que presten serveis per a 
aquestes persones. Demana més suport en relació a les taxes dels impostos perquè 
aquests serveis siguin accessibles a les entitats.  
 
La Sra. Maria Rosa Lunas indica que a l’informe sobre l’Estat de la ciutat s’ha obviat la 
vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania. Apunta que estem vivint en un 
estat excepcional i que el patiment de la ciutadania no es només el patiment dels 
barcelonins sinó també el de tota la ciutadania europea. Fa referència a l’Informe de la 
Síndica de Greuges corresponent a l’any 2016 i proposa que Barcelona presenti un 
recurs emparant-se en aquesta carta que han signat 500 ciutats europees. 

 
El Sr. Enric Canet explica que no li queda clar que la pèrdua de la seu de l’Agència del 
Medicament s’hagi donat per la situació política i social. Exposa que en l’Informe de 
l’estat de la ciutat s’han de trobar les dades per fer un treball més acurat en polítiques 
socials amb persones que es trobin en situacions de vulnerabilitat.  

 
El Sr. Delfí Cosialls proposa que la Permanent realitzi un anàlisi normatiu sobre el tema 
de la multiconsulta i després una valoració pròpia dels grups polítics amb ànim de 
rendir comptes posteriorment al Plenari del Consell de Ciutat.  

 
El Sr. Albert Recio recorda que les entitats treballen en molts barris amb moltes 
entitats diferents, fent xarxa i afegeix que dins d’associacions hi ha opinions diferents. 
Proposa facilitar i promoure un diàleg més democràtic.  

 
La Sra. Anna Balletbò destaca la qualitat del grup de treball Rellançar Barcelona i l’èxit 
d’assistència. Anomena les persones convidades en aquest grup: en Gabriel Jené de 
Barcelona Oberta, en Carles Grau CEO del Mobile World Capital, l’Abelardo Carrillo de 
Renfe, entre d’altres. Afegeix que falten dones al grup perquè aportin també la seva 
expertesa i que realitzaran un document amb les idees que van sortint.  

 
La Sra. Carme Riu demana que s’anomeni el col·lectiu amb discapacitat o diversitat 
funcional perquè quedin inclosos a tot arreu, a tots els documents i informes i així fer-
los partícips.  
 

 
Intervenció dels Grups Municipals  

 
El Sr. Jaume Collboni mostra el seu acord amb l’agenda social pel que fa a l’habitatge, 
el treball digne i el combat amb les desigualtats que no s’està guanyant perquè 
l’ocupació és de poca qualitat i aquest és un fracàs del model social i econòmic. Explica 
que des dels Ajuntaments i des del món local es pot fer una tasca de coixí per evitar la 
fractura social entre els més rics i els més pobres. Proposa per a la ciutat de Barcelona, 
reformular les polítiques publiques i aprofitar el suport del tercer sector social.  
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La Sra. Trini Capdevila agraeix el document de recomanacions del grup de treball de 
desigualtats i esmenta la falta habitatge públic, la reivindicació del salari mínim, el 
medi ambient, les persones vulnerables i la gent gran que s’ha treballat poc i el turisme 
que no s’ha gestionat bé per part de l’equip de govern. Deixa clar que aquest grup 
polític també està defraudat amb el Plenari de la multiconsulta ja que van ser l’únic 
grup que va donar suport a les dues iniciatives.   

  
La Sra. Maria Magdalena Barceló indica que Barcelona necessita el compromís i que 
en aquest partit els preocupen les dades socials perquè segueixen els desnonaments, 
les llistes d’espera als Serveis Socials són llargues i l’educació. També li genera 
malestar la realitat econòmica com la restauració, les empreses i el turisme que veuen 
molta exigència i poca ajuda per part de l’Administració. Lamenta la pèrdua de la 
Barcelona World Race i mostra el seu acord en què la ciutat ha de ser més accessible 
també per a les persones amb discapacitat, és a dir, una ciutat plural oberta i universal. 

 
El Sr. Raimond Blasi agraeix des de la Permanent aquest Informe i lamenta el fet que 
aquest sigui un plenari extraordinari perquè hauria de ser quelcom ordinari fins i tot 
l’aprovació de la memòria. Reivindica el mínim comú denominador de la política ja que 
de vegades genera problemes i blocs que són històrics i demana des del Grup 
Demòcrata parlar del conjunt de la ciutat.  

 
La Sra. Gala Pin agraeix la feina feta des de la Regidoria de Participació i recull les 
propostes de cara al proper informe de l’estat de la ciutat. Agrairia que amb aquest 
nou Reglament, que s’ha treballat conjuntament, hi hagués un mecanisme que vetllés 
per la democràcia directa sense haver de passar per un partit polític. Indica que la 
participació vol dir repartir poder i això ha provocat que empreses hagin qüestionat la 
multiconsulta. Apunta que és un moment convuls i s’ha de fer un esforç per poder 
tenir debats sobre la ciutat.  

 
 

Votacions 
 

 S’aprova l’Informe sobre l’estat de la ciutat per unanimitat  
 
 

Resposta de l’alcaldessa 

Agraeix a la Comissió Permanent l’informe presentat i es recull especialment la 
interpel·lació per millorar l’informe de l’estat de la ciutat. Afegeix que aquest 
recopilatori de dades segur que es pot millorar tot i que afegeix que la part de 
valoració política la farà al Plenari Municipal.  

 
3. Memòria 2017 del consell de ciutat  

 
La Sra. Montserrat Morera dona la paraula al Delfí Cosialls i al Vicenç Tarrats que 
faran la presentació de la memòria.  
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El Sr. Vicenç Tarrats comenta que aquesta nova fase del Consell de Ciutat amb 
l’aprovació del nou Reglament i la memòria d’activitat és un pas significatiu perquè 
dignifica aquest Òrgan i li atorga valor de representació global. Explica que el Consell 
de Ciutat neix de la convicció que per gaudir d’una qualitat de vida democràtica s’ha 
de fer des de la coresponsabilitat ciutadana i l’Administració.  

 
Pel que fa al contingut de la memòria, exposa un element significatiu que ha marcat 
aquest període com va ser l’atemptat de la Rambla. De l’activitat del període cal 
destacar particularment la participació del Consell de Ciutat en l’elaboració del PAM i 
la jornada Repensar el Consell de Ciutat que va servir per definir i debatre els rols 
d’aquest òrgan. L’informe reflexa la regularitat i la normalitat en l’elaboració dels 
dictàmens preceptius o no, amb l’esperança que siguin útils pel govern de la ciutat i 
tinguin el reconeixement per part del govern com de l’oposició. Destaca que la 
capacitat de treball és notable comptant que la força principal és la voluntat de 
persones i entitats i que reflexa una ciutat plural, amb riquesa de propostes i voluntat 
positiva en clau de progrés de la ciutat. Agraeix als serveis tècnics interns i externs la 
seva tasca.  

 
El Sr. Delfí Cosialls recorda als companys que no hi són en Vicenç i la Patricia. Indica 
que el 2017 comença la tasca del grup de desigualtats i el segon semestre té lloc la 
desgracia del 7 d’agost i els esdeveniments del passat mes d’octubre. En aquest 
moment la Permanent va considerar que era difícil arribar consensos i que havia de fer 
una reflexió de futur. Destaca l’augment de les 15 a les 25 persones del Registre 
Ciutadà i l’aparició de la Comissió d’Empara, la Comissió Assessora de processos 
participatius, la incorporació de nous grups de treball amb una mitjana de 13 persones 
per grup, la realització de 5 dictàmens, 3 informes i la Jornada Repensar que va 
permetre entendre que és i què podia ser el Consell de Ciutat. Afegeix que el Grup de 
comunicació ja disposa de la proposta de Pla de Comunicació que pensen que pot 
enriquir molt per la funció del propi òrgan. Per acabar, enumera els reptes: mantenir el 
ritme de treball, continuar amb el grup de comunicació i visibilitat i seguir incorporant 
persones expertes per enriquir els debats. Explica que queda definir objectius del grup 
de desigualtats i proposa que hi hagi un cert retorn dels Dictàmens elaborats, tot i que 
entenen que aquesta no pot ser immediata però, que almenys, es visibilitzi la utilitat 
del treball també de la pròpia Permanent. Explica que en alguns temes és útil buscar 
fons exteriors però que el Consell també està per fer la funció d’assessoria i 
acompanyament.  
 
Torn obert d’intervencions de les persones assistents   

 
El Sr. Rodrigo Araneda valora la tasca del Consell de Ciutat i sobretot la de la Comissió 
Permanent i considera que s’han treballar temes amb profunditat com són els 
col·lectius vulnerables. Destaca el paper de les entitats com un treball que pot incidir 
en la tasca del govern. Suggereix posar sobre la taula primer els aspectes específics de 
la vulnerabilitat i després els generals. 
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Votacions 
 

 S’aprova la Memòria 2017 del Consell de Ciutat per unanimitat  
 
 

Resposta de la vicepresidència  

 
La Sra. Montserrat Morera comunica que els grups municipals han acordat que faran 
les intervencions al proper Consell Municipal i informa que s’aprova la memòria 
d’activitat 2017 per unanimitat.  
 
 

4. Tancament de la sessió per part de l’Alcaldessa 

 
Anuncia la recollida de les propostes i els suggeriments. Agraeix el treball i la 
participació directa  al Consell de Ciutat. 

 
 

Es tanca la sessió. 
 

 


