Dia: 30/ octubre / 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, Participació i Justícia Global

Vicepresidències
Montserrat Morera

CAB

Grups Municipals
Ferran Mascarell
Xavi Bech de Careda

Junts per Catalunya
Assessor de Junts per Catalunya

Marilén Barceló
Maria José Ortiz
Guillermo Basso

C’s
Assessora de C’s
Assessor de Barcelona pel Canvi

Consells Ciutadans de Districte
Antonio Fortes
Sant Andreu
Joan Bordetas
L’Eixample
Consells Sectorials de Ciutat
Enric Francès
CMBA
Joan Martínez

Consell Assessor Gent Gran

Institucions Significatives
Albert Recio
FAVB
Fitxer General d’Entitats
Rosa Lunas

Per delegació d’ABD

Persones de Renom Ciutadà
Anna Balletbó
Ajuntament de Barcelona
Pau Gonzàlez
Assessor de la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació
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Andreu Parera
Yolanda Jiménez

Secretaria del Consell de Ciutat
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social

Carol Blesa

Suport tècnic EIDOS Dinamització Social

S’excusa: Alejandro Goñi de PIMEC, Ann Desola de CJB, Raquel de Haro de CCOO, Àngels
Guiteras d’ABD (però delega assistència en Rosa Lunas de FOCAGG), Josep Lluís Alonso de
la Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa, i Delfí Cosials del Registre Ciutadà.
Documentació lliurada
Ordre del dia.
Acta de la sessió anterior de la Comissió Permanent (25 de setembre de 2019).
Proposta de dictamen del Grup de treball Desigualtats i Vulnerabilitat.
Proposta d’escrit a alcaldia sobre el retorn dels dictàmens del Consell de ciutat.
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Estat dels grups de treball:
2.1. Cooperació Público-Privada: reunió prevista del retorn del dictamen i estat de la
fase 2.

3.
4.
5.
6.

2.2. Habitatge: reactivació i calendari de treball.
2.3. Desigualtats i Vulnerabilitat: estat del dictamen amb les noves esmenes.
2.4. Pressupostos i Ordenances: projecte d’alcaldia rebut i activació del grup.
2.5. Visibilitat i Comunicació: reactivació i presentació de l’actualització del grup.
Proposta d’escrit a alcaldia sobre el retorn dels dictàmens Consell de Ciutat: nou
redactat.
Informar de les novetats, si n’hi hagués, sobre el procés participatiu del Pla d’Actuació
Municipal (PAM) i dels Districtes (PAD’s).
Proposta d’adhesió al manifest pels Drets i les Llibertats..
Proposta seguiment Pla d’Actuació Municipal (PAM).

7. Proposta de data per a la reunió del proper Plenari.
8. Torn obert de paraules.
Principals idees
Per poder disposar del temps necessari per a debatre, es demana i s’acorda que després
d’aprovar l’acta de la sessió anterior es procedeixi a tractar el punt 5 sobre la proposta
d’adhesió al manifest pels Drets i les Llibertats.
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
5. Proposta d’adhesió al manifest pels Drets i les Llibertats.
Es tracta d’un punt proposat per la vicepresidenta del Consell de Ciutat, Montse Morera.
En aquest sentit, presenta que el dia de la sentència “del procés”, el 14 d’octubre d’aquest
any, el Consell d’Associacions de Barcelona va donar suport al manifest presentat per la
Lafede.cat, organitzacions per a la justícia global en el qual rebutjaven l’esmentada
sentència i es demanava la llibertat de les persones presses. A més, i davant els fets
succeïts a la ciutat, es considera que el Consell de Ciutat s’hauria de posicionar al
respecte i, no només adherir-se al manifest, sinó també rebutjar qualsevol tipus de
violència, motiu pel qual es proposa també adherir-se a la declaració de l’alcaldessa.
Un cop exposats els motius per a la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, es procedeix a
debatre-ho. Abans de començar amb una ronda d’exposició dels diferents punts de vista
de les persones assistents, des del grup de Barcelona pel Canvi es consulta sobre si el
Consell de Ciutat és un òrgan competent per a tractar un tema com a aquest, ja que ho ha
mirat al reglament del Consell i el de Participació Ciutadana i no ho ha vist. Els articles
52.1 i 57 a) del Reglament de Participació Ciutadana determinen que el Consell de Ciutat
pot tractar, i per tant emetre dictamen, sobre qualsevol tema de ciutat.
Després de compartir els diferents punts de vista, es constaten diverses opcions
possibles:
-

Adherir-se al manifest de Lafede.cat, organitzacions per a la justícia global i al
manifest de l’alcaldessa, que era la proposta inicial.

-

Adherir-se al manifest de Lafede.cat, organitzacions per a la justícia global, afegint
uns paràgrafs per expressar el posicionament propi de la Permanent.
Es considera que davant els fets succeïts darrerament a la ciutat, la Comissió
Permanent del Consell de Ciutat (CdC) hauria de manifestar-se sobre aquest tema
amb veu pròpia. Algunes persones també comenten que aquest és un tema prou
complex i que caldria tractar-lo amb major profunditat, i així concretar el
posicionament del CdC. Altres manifesten que el contingut a afegir hauria de
defensar la necessitat de reduir el conflicte, rebaixar tensions i afavorir el diàleg i la
convivència a l’interior de la societat catalana. Per aquest motiu, es proposa obrir
un grup de treball que emeti un dictamen amb diversos punts que ajudin a
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minimitzar el conflicte i millorar la situació actual. Finalment, es proposa que, a
més d’adherir-se a la declaració de la Lafede.cat, s’inclogui un paràgraf exposant
que el Consell de Ciutat rebutja qualsevol mena de violència i fa una aposta a
favor del diàleg i la convivència.
-

No adherir-se al manifest ni fer cap declaració al respecte. En aquest sentit, es
considera que el consell de ciutat no és l’espai per a defensar idees polítiques i
partidistes i que s’hauria de mantenir al marge, ja que representen el conjunt divers
de la ciutat; a més del fet que s’haurien de respectar les sentències judicials.
D’altra banda, es considera que, en tractar-se d’un tema d’especial rellevància,
s’hauria d’aprovar per unanimitat i no per majoria simple. En aquest sentit,
s’apunta que les normes del funcionament del CdC estableixen que s’aproven per
majoria simple.

Davant de posicions molt fermes durant en el debat, es procedeix a veure els suports de
cada opció. La posició que proposava adherir-se als dos manifests, queda substituïda per
la que serà la primera opció: adherir-se al manifest de la Lafede.cat incorporant un
paràgraf en el qual es rebutgi qualsevol classe de violència i s’aposti pel diàleg i la
convivència. La segona opció, que la Comissió Permanent del CdC no es posicioni sobre
aquest tema. La primera opció obté 9 suports i la segona opció obté 1 suport (C’s).
S’acorda incloure el següent paràgraf, complementant l’adhesió al manifest: “La
Permanent del Consell de Ciutat rebutja qualsevol tipus de violència. Manifesta el seu
suport a totes les persones ferides, i demana revisar els protocols policials i que s’obrin
investigacions. A més, fa una crida al diàleg i a la convivència per a trobar una solució al
conflicte”.
2. Estat dels grups de treball.
2.1.

GRUP DE TREBALL COOPERACIÓ PÚBLICO-PRIVADA

L’Àngels Guiteras és la persona que ha liderat el grup i havia de presentar aquest punt,
però no pogut venir. Per això, el Pau Gonzàlez explica que s’han fet diverses reunions per
tractar el tema de fiscalitat i mecenatge i que s’està acabant de tancar el dictamen. La
idea és que al novembre es pugui presentar a la Permanent per tal d’aprovar-lo i passarho al Plenari de desembre.
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2.2.

GRUP DE TREBALL D’HABITATGE

L’Albert Recio comenta que s’ha activat el grup. El treball es fa de forma conjunta amb el
Consell d’Habitatge Social. A la sessió que es va realitzar el passat 23 d’octubre van
assistir unes 40 persones i es van debatre alguns dels punts del document proposat per la
FAVB (“Pel Dret a l’habitatge! Mesures ineludibles”). Per manca de temps, només es van
poder tractar els 5 primers punts dels 9 totals que té el document. En els 4 primers punts
hi va haver força acord (amb algun aspecte a matissar), però en el 5è el debat es va
encallar. Des de la FAVB en considera que hi ha aspectes en els quals es fàcil arribar a
acords, mentre que d’altres s’haurà de debatre amb major profunditat.
De tota manera, es preveu tractar el document en una sessió més, aproximadament, i
passar els temes que requereixen d’un estudi més a fons al Consell d’Habitatge Social de
Barcelona, perquè siguin tractats allà.
D’altra banda, es comenta que els punts 2 i 7 del dictamen de Desigualtats i Vulnerabilitat
parlen d’habitatge, motiu pel qual es podrien incorporar al treball del Grup d’Habitatge. En
aquest sentit, es respon que el tema d’habitatge és molt ampli i que l’objectiu d’aquest
grup és només tractar el document elaborat per la FAVB, i que la resta de temes
relacionats, com s’ha dit, es tractaran en el marc del Consell d’Habitatge Social de
Barcelona.
2.3.

GRUP DE TREBALL SOBRE DESIGUALTATS I VULNERABILITAT

Igual que passava amb el grup sobre Cooperació Público-Privada, l’estat d’aquest grup
l’havia de presentar l’Àngels Guiteras, que no ha pogut assistir. Es comenta que el
dictamen ja està fet, el qual inclou les esmenes que es va fer a la darrera reunió. S’aprova
traslladar el dictamen a la sessió del Plenari del mes de desembre, per a la seva
aprovació definitiva.
2.4.

GRUP DE TREBALL SOBRE PRESSUPOSTOS I ORDENANCES 2020

El Pau Gonzàlez recorda que a la darrera reunió de la Permanent es va explicar la
previsió de dates per a l’aprovació dels pressupostos. S’informa que el dia 7 de novembre
s’ha convocat al grup de treball per presentar la proposta de pressupost municipal.
L’objectiu és que al plenari de desembre es presenti el dictamen del grup. Algunes
persones comenten que no podran venir el dia 7 però demanen que s’informi de la resta
de dates al més aviat possible per a reservar-se l’agenda.
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El grup de C’s s’ofereix a poder venir al grup a presentar les seves esmenes al
Pressupost, com ja s’ha fet altres anys,. En aquest sentit, es recorda que els grups
municipals no participen en els grups però que pot ser interessant. El grup decidirà si vol
convidar-los a presentar el seu posicionament.
Una persona del grup de treball sobre Desigualtats i Vulnerabilitat recorda que el primer
paràgraf del dictamen, parla d’impostos i de com poden tenir un caràcter més distributiu,
aspecte que es podria considerar en el treball del grup sobre Pressupostos i Ordenances.
2.5.

GRUP DE TREBALL SOBRE VISIBILITAT I COMUNICACIÓ

El Pau Gonzàlez explica que està pendent de resoldre’s el tema sobre el reglament de
BTV. D’altra banda, s’informa que una de les tasques de l’empresa contractada com a
suport a la Secretaria del consell és actualitzar el Pla de comunicació i donar una empenta
a les eines de difusió i comunicació del CdC. Es dóna la paraula a EIDOS Dinamització
Social i a Brava Comunicació, que presenten les primeres tasques realitzades.
S’informa que es va convocar al Grup de treball sobre Visibilitat i Comunicació per a
presentar el Pla de Comunicació i una proposta de web. El Pla recull el que ja establia
l’anterior, i intenta obrir la reflexió sobre de quina manera podem comunicar millor i donarnos major visibilitat. Es proposa crear un “Consell de ciutat virtual”; és a dir, replicar la
presència del CdC també a internet. Es proposa utilitzar, a mitjà-llarg termini, el
decidim.participa per a facilitar la coordinació i comunicació interna, i el web del consell
(conselldeciutat.cat) per a difondre què és el CdC, qui el forma, i de què parla. El Decidim
es començarà a utilitzar després de la renovació de membres que s’ha de fer, però ja
s’està treballant en el web. El nou web ha de millorar la imatge del CdC, però també
organitzar la informació per a facilitar la comprensió d’aquelles persones que no coneixen
el Consell. També es preveu activar la presència del CdC a les xarxes socials: actualment
existeix un perfil a facebook que no està actualitzat, però es preveu obrir perfils també a
Twitter (que permet una interacció més directa i ràpida) i Instagram (per adreçar-nos al
públic més jove).
3. Proposta d’escrit a alcaldia sobre el retorn dels dictàmens del Consell de Ciutat.
Es va fer una proposta que es va esmenar, i ja estaria preparada per enviar-la. S’acorda
gestionar ja el seu enviament.
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4. Informar de les novetats, si n’hi hagués, sobre el procés participatiu del Pla
d’Actuació Municipal (PAM) i dels Districtes (PAD’s).
El Marc Serra recorda que a la darrera reunió es va explicar de quina manera participaria
el Consell en el procés participatiu del PAM, i que actualment no hi ha més novetats. Pel
que fa al calendari es preveu que el procés es desenvolupi de gener a març-abril i, per
tant, el Consell de Ciutat començarà a treballar des del mes de gener de 2020. Es preveu
que a finals de novembre es pugui informar d’alguna novetat més.

6. Proposta de data per a la reunió del proper Plenari.
Es comenta que des d’alcaldia s’està treballant amb el 4 o el 17 de desembre per a fer la
reunió del Plenari. La particularitat és que si es porta a terme el dia 4, s’haurà de realitzar
al districte de Sants perquè coincideix amb l’alcaldia als barris. L’horari serà de 18 a 20
hores.
Es demana que, a poder ser, sigui al més aviat possible per evitar arribar a dates
nadalenques. Es respon que s’informarà de la data, tan bon punt estigui confirmada.
7. Torn obert de paraules.
-

El Pau Gonzàlez comenta que, en relació amb la renovació dels i de les membres
del Consell de Ciutat, hi havia una proposta treballada amb el Grup de treball
sobre renovació, que estava format per molt poca gent. Per això, es demana
reprendre l’activitat del grup, animant que més persones hi puguin participar. Així
mateix, s’informa que des de la Secretaria s’està treballant en una proposta sobre
criteris de nous membres, per aconseguir la màxima diversitat possible, la igualtat
de gènere, captar persones més joves, etc.

-

El Pau també recorda el tema de les medalles d’honor de la ciutat. Des del 2017 el
Consell de Ciutat pot proposar persones per a rebre la medalla d’honor. Es
demana que es vagin pensant propostes, per tal de tancar-les a la reunió de la
Permanent de novembre i, així, portar-ho al Plenari de desembre.

-

En Joan Martínez informa que al mes de març es va fer la Convenció de les
Persones Grans, de la qual es va elaborar un document de conclusions que es
farà arribar a Secretaria perquè ho trameti a totes les persones que formen part del
Consell. Es comenta, també, que està previst que aquestes conclusions es facin
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-

arribar al govern municipal, i que al Plenari del Consell de la Gent Gran del 4 de
desembre es decidirà com fer-ho.

-

L’Anna Balletbó informa que el dia 5 de novembre s’atorgaran les medalles d’honor
de la Fundació Olof Palme, acte del qual es farà arribar informació a la Secretaria
per trametre-la a totes les persones del Consell de Ciutat.

Acords
Difondre el suport de la Permanent del Consell de Ciutat al manifest sobre Drets i
Llibertats, incloent-hi el paràgraf aprovat.
Enviar a alcaldia la carta sobre el retorn dels dictàmens del Consell de Ciutat.
Presentar el dictamen sobre Desigualtats i Vulnerabilitat al Plenari de desembre.
Enviar a les persones que formen part del Consell de Ciutat la informació relativa a les
conclusions de la Convenció de la Gent Gran (que ha d’enviar el Joan Martínez), i sobre
el lliurament de medalles de la Fundació Olof Palme (que ha de trametre a la Secretaria
l’Anna Balletbó).
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