Dia: 25/ setembre / 2019
Hora: 18:00 – 20:00 hores
Lloc: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel, 4. Sala del Mig de Lluís Companys

Assistents
Presidència
Marc Serra

Regidor de Drets de Ciutadania i Participació.

Vicepresidències
Montserrat Morera
Alejandro Goñi

CAB
PIMEC

Grups Municipals
Ferran Mascarell
Xavi Bech de Careda
Eloy Valdecantos
Eva Parera

Junts per Catalunya
Junts per Catalunya
C’s
Barcelona pel Canvi

Elisenda Alamany
Marc Martínez

ERC
PSC

Consells Ciutadans de Districte
Joan Bordetas
L’Eixample
Consells Sectorials de Ciutat
Enric Francès
CMBA
Joan Martínez
Consell Assessor Gent Gran
Institucions Significatives
Raquel de Haro
CCOO
Albert Recio
FAVB
Fitxer General d’Entitats
Àngels Guiteras
Josep Lluís Alonso

ABD
Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa
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Persones de Renom Ciutadà
Laura Rojas
Registre Ciutadà
Montserrat Ferrando
Delfí Cosialls
Ajuntament de Barcelona
Pau Gonzàlez
Assessor de la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació
Andreu Parera
Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez
Carol Blesa

Suport tècnic EIDOS Dinamització Social
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social

S’excusa: Antonio Fortes, del Consell Ciutadà del Districte de Sant Andreu.

Documentació lliurada
Ordre del dia.
Acta de la sessió anterior de la Comissió Permanent (22 de maig de 2019).

Ordre del dia
0. Presentació del regidor de Participació i representants municipals.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Estat dels grups de treball:
2.1. Cooperació Público-Privada.
2.2. Visibilitat i Comunicació. Presentació de la proposta de Reglament del
Consell Consultiu i Assessor BTV.
2.3. Presentació proposta Dictamen Desigualtats i Vulnerabilitat.
2.4. Habitatge.
3. Proposta escrit a alcaldia sobre el retorn dels dictàmens Consell de Ciutat.
4. Proposta seguiment Pla d’Actuació Municipal (PAM).
5. Proposta convocatòria proper plenari.
6. Estat del procés de renovació dels membres del Consell de Ciutat.
7. Torn obert de paraules.
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Principals idees
0. Presentació del regidor de Participació i representants municipals.
Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania i Participació, que actua com a president en
representació de l’alcaldessa, dóna la benvinguda i obre la sessió en haver-hi quòrum
suficient per a portar-se a terme. És la primera reunió de la Comissió Permanent des de
les passades eleccions municipals i hi ha hagut canvis en la composició del Ple Municipal,
motiu pel qual es realitza una ronda de presentacions per conèixer les noves
incorporacions.
Abans d’entrar en matèria, el regidor aprofita per compartir una valoració del camí realitzat
pel Consell de Ciutat (CdC) durant el darrer mandat, i presenta alguns reptes que voldria
compartir amb el Consell:
- Hi ha hagut un augment de la feina feta pel Consell de Ciutat al mandat 20152019. Cal seguir en aquesta línia i augmentar-ho.
-

-

-

-

Esprémer al màxim les funcions que el Nou Reglament de Participació Ciutadana
estableix per al Consell, fent-ne encara més l’espai de relació entre la ciutadania i
el govern, com recull el lema.
Treballar establint sinergies amb la resta de l’ecosistema de participació de
l’Ajuntament de Barcelona.
Millorar el procediment de resposta de l’Ajuntament a les recomanacions que el
Consell li presenta.
Col·laborar en la reflexió sobre com desplegar el Reglament de Participació
Ciutadana així com a millorar el funcionament dels òrgans de participació de la
ciutat, i com fer-los més oberts i inclusius.
Implementar el Pla de Comunicació per a fer més visible la feina del Consell.
Aquesta també és una de les tasques de l’equip que s’ha contractat per a oferir
suport a la secretaria.
Fer possible que el CdC es converteixi en un consell proactiu i amb iniciativa,
procurant que cada cop menys treballi a remolc de l’Ajuntament. Aquesta és una
reflexió compartida amb en Fernando Pindado, Comissionat de Participació durant
el darrer mandat, i que ha estat una de les persones que han fet créixer el CdC i
les polítiques de participació municipals.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
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2. Estat dels grups de treball.
2.1.

GRUP DE TREBALL SOBRE COOPERACIÓ PÚBLICO – PRIVADA:
FISCALITAT I MECENATGE

Com a resultat del treball realitzat l’anterior mandat, es va fer arribar a l’Ajuntament un
dictamen (presentat al Plenari en la seva sessió de l’11 de març de 2019) amb onze
recomanacions per a millorar la cooperació público-privada, amb una mirada centrada en
posar en valor l’associacionisme i la riquesa que poden aportar els petits, mitjans i grans
agents socials de la ciutat.
Es va rebre una resposta de l’Ajuntament, de part del senyor Jordi Ayala, que a més va
oferir la possibilitat d’organitzar una reunió del Grup per a respondre en directe. Les
persones del Grup han acceptat l’oferiment i han acordat convidar a la nova gerent
municipal, ja que és una gran coneixedora d’aquests temes i té una àmplia experiència en
el tercer sector. En els següents dies enviaran el text per sol·licitar la seva assistència, i
s’està pendent de concretar una data per la reunió. Tot i que es comenta que pot ser
complicat que la gerent tingui disponibilitat, el Grup respon que s’adaptarà a la seva
agenda.
D’altra banda, el Grup va considerar pertinent continuar treballant en aquest àmbit per
tractar temes de fiscalitat i mecenatge. Durant el mes de setembre s’han realitzat tres
reunions, els dies 4, 10 i 18, en les quals s’ha comptat amb la participació de sis persones
expertes en el tema (dues per sessió): Josep Maria Canyelles, Ricard Valls, Alicia Artiaga,
Roberto Malo, David Camps i Irene Borràs.
Encara que es tracti d’un tema que, a priori, no és competència municipal, s’ha detectat
algun petit marge per a afavorir la fiscalitat compartida amb el tercer sector. Actualment
s’està treballant en l’elaboració del dictamen per poder presentar-lo al Plenari de
desembre.
2.2.

GRUP DE TREBALL SOBRE VISIBILITAT I COMUNICACIÓ

El Grup neix de la proposta de revisar el Reglament del Consell Consultiu i Assessor de
BTV. Es va fer una comparativa amb altres reglaments d’òrgans similars, i com a resultat
es va elaborar una proposta de nou Reglament, document que actualment s’està revisant
en clau de gènere. Es comenta que també s’ha d’analitzar des del govern municipal per
mirar de fer-se’l seu i poder implementar adequadament les millores que es proposen.
Es va mantenir una reunió amb BTV, i les persones que van assistir-hi van mostrar-se
molt interessades i amb disposició a treballar conjuntament. Per exemple, BTV va
demanar al CdC una falca que poder emetre-la. També, i com a resultat del treball
realitzat, es van portar a terme algunes accions per a difondre el Consell de Ciutat, com
elaborar un tríptic o fer presentacions en alguns consells territorials.
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S’informa que l’empresa contractada per a donar suport a la secretaria s’està encarregant
d’actualitzar el Pla de Comunicació i proposar mesures per a començar a desenvolupar-lo.
Es comenta que caldria tornar a reactivar aquest Grup per aterrar el Pla i seguir
desenvolupant les línies de treball que es van iniciar.
2.3.

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE DICTAMEN SOBRE DESIGUALTATS I
VULNERABILITAT

Es va considerar pertinent activar el Grup per tractar des del Consell de Ciutat aquest
tema, davant la situació de pobresa i desigualtats dels col·lectius més vulnerables. Es van
organitzar diverses sessions per conèixer què és el que s’està fent a la ciutat en aquest
sentit, ja que es volia mantenir el grup però no treballar sobre alguna cosa que ja s’està
fent. En aquest sentit, es va detectar que hi ha un treball molt ben elaborat, i que ha
comptat amb la participació de persones del sector, per part del Consell de Benestar i en
el marc de l’Acord per una Ciutat Inclusiva.
Per aquest motiu, el treball elaborat es basa en recollir el què ja s’està fent, i recull les 12
fites proposades a l’Acord.
Es comparteixen les següents esmenes al dictamen:
- Incloure les dues fites que falten de l’Acord per una Ciutat Inclusiva.
- Alinear les fites amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
- A l’annex 2 de la Carta Europea, tornar a citar els ODS.
A més, es considera que caldria fer una re-lectura per comprovar que quedi clara la
proposta que es va fer des del Grup de recollir el que estableix el Consell de Benestar i
l’Acord, amb l’objectiu de crear una estratègia compartida.
L’Acord Ciutadà estableix un calendari de quatre anys, i el Grup de treball opina que es
podria mantenir la seva feina per a realitzar una tasca de seguiment anual o bianual, i així
comprovar si s’avança per bon camí. D’altra banda, des de l’Ajuntament es proposa
presentar el dictamen finalitzat i aprovat pel CdC a la tinença d’alcaldia corresponent.
S’acorda incloure al dictamen les esmenes presentades a més d’altres que puguin sorgir,
tornar a enviar-lo a les persones integrants del Grup per a la seva revisió, i presentar-lo a
la reunió del Plenari de desembre.
2.4.

GRUP DE TREBALL D’HABITATGE

El Grup va sorgir a partir del document elaborat per la FAVB “Pel dret a l’habitatge!
Mesures ineludibles”. Només s’ha realitzat una reunió, a la qual van assistir membres del
Consell d’Habitatge Social. L’objectiu era conèixer què estava treballant el Consell
Sectorial en aquest tema i evitar solapaments. En aquella sessió es va acordar seguir-ho
tractant en el marc del Consell de Ciutat (en el Grup de Treball) i convidar a participar-hi a
totes aquelles persones del Consell d’Habitatge que volguessin assistir. Estem pendents
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de concretar una segona reunió per debatre a fons el document de la FAVB i establir el
calendari de treball.
Els temes a treballar en el Grup són la cerca d’un consens sobre habitatge en tots els
districtes, mesures d’actuació contra els abusos i mecanismes de revisió, problemàtiques
globals per les quals s’han de cercar mesures de xoc.
D’altra banda Joan Martínez, representant del Consell Assessor de la Gent Gran, explica
que es va fer la cinquena convenció de les persones grans. Van sorgir diverses
conclusions que podrien ser considerades en el Grup de Desigualtats i Vulnerabilitat, però
també en el Grup d’Habitatge. Es proposa enviar les conclusions per correu electrònic a
les persones que integren el Grup de Desigualtats, i es convida al a participar en el Grup
d’Habitatge.
2.5.

ALTRES GRUPS (punt no inclòs en l’ordre del dia)

Des de la Regidoria es comenta que s’està treballant en una proposta de pressupost
municipal, el qual començarà la seva tramitació a l’octubre. Per aquest motiu, s’haurà
d’activar el GRUP DE TREBALL SOBRE PRESSUPOST previsiblement a mitjan mes
d’octubre, el qual treballarà fins a finals d’any segurament, i on es preveu que hi puguin
acudir persones de la regidoria de pressupostos i hisenda a presentar els projectes.
Es proposa reactivar el GRUP D’IMPLEMENTACIÓ DE NORMES per recuperar la feina
feta en gènere i tenir-ho en compte en la renovació dels membres del Consell de Ciutat.
Finalment, comentar que va quedar pendent activar el GRUP DE TREBALL SOBRE
ACCESSIBILITAT I PARTICIPACIÓ per manca de recursos i temps. La Regidoria recorda
que un altre tema a treballar en el futur, és l’actualització del reglament de funcionament
del Consell de Ciutat ja que és del 2014 i el nou Reglament de Participació de Barcelona
proposa novetats que el Consell ha d’incorporar.

3. Proposta escrit alcaldia sobre el retorn dels dictàmens del Consell de Ciutat.
Un dels temes que es va debatre durant l’anterior mandat va ser el retorn de les
consideracions realitzades pel Consell de Ciutat; és a dir, la resposta de l’Ajuntament als
dictàmens. Abans de finalitzar el mandat es va acordar fer un escrit a l’Ajuntament, que va
quedar aturat per les eleccions municipals. S’acorda enviar l’escrit amb els següents
canvis:
-

Actualitzar la data, i posar la de la Permanent d’avui (25 de setembre).
Modificar el contingut perquè en aquell moment es va fer reaccionant a la manca
de resposta del dictamen de Cooperació Público-privada. Com que s’ha rebut
resposta, el contingut de l’escrit hauria d’anar en la línia de realitzar un
recordatori: “Comencem un nou mandat, i el Consell de Ciutat demana que es
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-

compleixin els terminis en la resposta als seus dictàmens, fet que no es va
acomplir durant l’anterior mandat (...)”.
Mencionar que les respostes s’haurien d’ajustar el màxim possible a les
recomanacions plantejades. S’entén que les recomanacions incloses en alguns
dictàmens poden ser una mica genèriques, i per tant que no es pugui concretar la
resposta. Però han de ser excepcions. En tot cas, s’hauria de recordar que la
resposta sigui de qualitat: s’ajusti en temps i forma, i que sigui total i no
parcial.

4. Proposta seguiment del Pla d’Actuació Municipal (PAM).
Abans de l’estiu, responsables tècnics de l’Ajuntament van venir a la Permanent a
presentar una proposta de procés participatiu per elaborar el PAM. Aquesta proposta
s’està acabant d’ajustar internament i es preveu que el procés no s’iniciï fins al gener.
Fins a finals d’any treballaran calendari però també analitzaran tota la feina feta i la
informació de la qual es disposa, per no partir de zero. S’ha ofert als Districtes i Àrees de
govern la possibilitat que els òrgans que ho considerin revisin la informació de partida.
Recordem que la Comissió Permanent realitzarà el seguiment del procés de debat.

5. Proposta convocatòria proper plenari.
S’acorda canviar la data de la propera Permanent, a petició de l’Ajuntament, i passar-la al
30 d’octubre (i no el 23, com estava prevista).
S’haurà de concretar la data de la reunió del Plenari, per la qual cosa s’haurà de tenir en
compte: que ja estigui finalitzat el dictamen de Fiscalitat i Mecenatge, el de Desigualtats i
Vulnerabilitats, i el de Pressupostos i ordenances (encara per activar el Grup), i que
encaixi amb el procés participatiu del PAM. També s’ha de tenir present si finalment s’ha
avançat molt amb el Grup d’Habitatge i existeix la possibilitat de disposar del dictamen
aprovat per part de la Permanent.

6. Estat del procés de renovació dels membres del Consell de Ciutat.
Es preveu que cap a mitjans del mes d’octubre s’hauran designat totes les persones que
representen els grups municipals. La renovació de les persones representants de consells
i entitats es preveu fer-la conjuntament amb la resta d’òrgans de ciutat, i utilitzant el
decidim.barcelona com a eina de votació.
En relació amb les persones representants de la ciutadania, es disposa d’un any per a fer
la renovació i hauríem d’anar plantejant el procés, tant de les persones provinents del
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Registre Ciutadà com de les que s’haurien d’escollir aleatòriament per padró, considerant
criteris de compensació de gènere, territori, inclusivitat, etc.
En aquest punt de la sessió, es debat àmpliament sobre la necessitat de plantejar-se un
nou funcionament per als Consells Ciutadans de Districte, ja que diversos no acaben de
fer-ho adequadament: no es convoquen, tenen una baixa participació de veïnes i veïns, no
està clara la funcionalitat, etc. En aquest sentit, es reprèn la idea de tractar en el marc del
Consell de Ciutat el funcionament dels òrgans de participació de Barcelona (finalitat,
objectius, funcionament, organització, representativitat), així com reflexionar de quina
manera som capaços de motivar a què persones a títol individual participin en temes
d’interès de la ciutat; per exemple, caldrà plantejar-se aquest tema quan toqui renovar les
persones integrants del Consell que provenen del Registre Ciutadà o del padró.

7. Torn obert de paraules.
-

La Montse Morera pregunta si es tornaran a fer pressupostos participatius, com ja
fa 2-3 anys als districtes. Es respon que, efectivament, es van fer dues proves
pilot. Analitzant aquelles proves, es van detectar alguns aspectes a millorar com el
fet que es barrejaven actuacions de caràcter molt divers (inversions, despesa
corrent, accions molt concretes, etc.). Es considera que, més que a escala de
Districte, es podria fer alguna acció en aquest sentit amb una mirada estratègica
de ciutat; per exemple, s’està plantejant la possibilitat de reservar alguna part de

-

pressupostos vinculada al PAM. Quan estigui treballada aquesta proposta es veurà
si és viable, però en tot cas no serà possible fer cap acció d’aquest tipus dins
d’aquest any 2019.
L’Àlex Goñi comparteix una reflexió al voltant de l’extensa estructura de
participació de la ciutat: registre, consells, processos, ... Comenta que cal
plantejar-se quins són els resultats que aconsegueixen tots aquests canals, perquè
en cas de no veure cap resultat la ciutadania es pot sentir frustrada i desmotivada;
és a dir, la feina que es realitza des dels consells, per exemple, ha de ser
considerada i servir per alguna cosa. En aquest sentit, comenta que hi ha temes
molt importants i de gran interès per la ciutat com són la sostenibilitat i la mobilitat,
i creu que s’haurien d’estar tractant també en el marc del Consell. Des de
l’Ajuntament es pren nota que aquests temes es volen treballar en el CdC.

-

L’Andreu Parera proposa que els grans temes que es volen tractar des del Consell
i que han anat sortint a la reunió (participació, sostenibilitat i mobilitat), es
reprenguin un cop finalitzat el procés del PAM, dins el segon trimestre de l’any. De
forma general, a principis d’any (en el primer Plenari) s’acorden els temes que es
treballaran durant l’any, però l’any que ve es podria fer de manera diferent,
guardant aquests temes en cartera.
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-

Es debat sobre la possibilitat que els temes a tractar pel Consell durant l’any vinent
es presentin al proper plenari de desembre o al de febrer. En tot cas, es proposa
portar aquest debat a la següent reunió de la Permanent.

Acords

-

Reprendre l’activitat de diversos grups de treball:
Grup de treball Visibilitat i Comunicació.
Grup de seguiment de Pressupostos.
Grup d’Implementació de Normes.
Grup d’Accessibilitat i Participació.

-

Presentar al Plenari de desembre els següents dictàmens:
Dictamen sobre Fiscalitat i Mecenatge (Grup de Cooperació Público – Privada).
Dictamen sobre Desigualtats i Vulnerabilitats.
Modificar l’escrit dirigit a l’Ajuntament en relació amb les respostes als
dictàmens, d’acord amb les esmenes recollides.
Canviar la data de la propera reunió de la Permanent, i passar-la al 30 d’octubre.
Fer arribar per correu electrònic les conclusions de la cinquena convenció de les
persones grans a totes les persones integrants del Grup de treball de
Desigualtats i Vulnerabilitats.
Incorporar al Joan Martínez, representant del Consell Assessor de la Gent Gran,
al Grup de treball d’Habitatge.
Concretar a la pròxima reunió de la Permanent en quin Plenari es presentaran
els grans temes proposats a la reunió d’avui per a ser tractats pel Consell de
Ciutat durant l’any vinent: participació, sostenibilitat i mobilitat.
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