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Presentació
El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona,
en el qual les i els representants de l’Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de
la ciutat amb la recerca constant del compromís i la corresponsabilitat.
És un espai plural format per representants d’entitats i institucions de diferents sectors i àmbits
territorials, format per representants polítics, per persones expertes en diversos temes, i per
veïns i veïnes expertes en viure la ciutat. Aquesta diversitat és bàsica per exercir la seva funció
principal: assessorar l’Ajuntament en els temes de ciutat. Es basa en criteris de legitimitat i
representativitat a fi de ser el gran espai de representació cívica de la ciutat.
Per fer-ho, el Consell es reuneix, s’informa, fa recomanacions, les debat i aprova un document
de conclusions (dictamen), que és el document on es recullen les diferents mirades i opinions
que hi ha sobre un tema. L’Ajuntament, estudiant i tenint en compte aquest document, dissenya
i executa la seva acció pública.
Aquesta memòria va ser aprovada pels membres del plenari del Consell de Ciutat de manera
telemàtica en data 21 d’abril de 2021.
Qui composa el Consell de Ciutat?

Presidència

Un o una representant de cada
consell ciutadà de districte

Vicepresidències
Un o una representant dels
grups municipals
Institucions significatives de la
ciutat (fins a vint-i-cinc)
Persones de renom ciutadà (fins
a quinze)
Un o una representant de cada
consell sectorial de ciutat

Representants
d’entitats
i
associacions inscrites en el Fitxer
General d’Entitats (fins a quinze)
Ciutadans i ciutadanes provinents del
Registre ciutadà i del padró municipal
(fins a vint-i-cinc persones provinents
de la ciutadania)
El o la síndica de greuges, que actua
amb veu però sense vot
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Activitat desenvolupada
Durant aquest any, el Consell de Ciutat ha portat a terme 26 reunions d’estructura organitzativa,
la qual està composta per:
-

El Plenari.
La Comissió Permanent.
Els grups de treball. Durant l’any 2020 s’han activat 5 grups de treball.

D’aquestes 26 reunions, 17 han estat dels grups de treball i comissions, 8 de la Comissió
Permanent i 1 sessió informativa. La mitjana de persones assistents per reunió, excloent els
Plenaris, és de 12,61 (7,11 en els grups de treball, 8,10 si s’inclou la sessió informativa sobre el
Reial Decret Llei 14/2019)
Alguns dels grups de treball anaven treballant des d’anys anteriors, i d’altres s’han activat
durant aquest 2020. Així mateix, i a desembre de 2020, l’estat dels grups de treball és el
següent:
Tancats (han finalitzat la seva activitat):
•

Emergència Habitacional. Dictamen aprovat el maig 2020.

•

Grup de treball Cooperació Público Privada II. Fiscalitat i mecenatge. Dictamen aprovat
el desembre 2019. El 2020 es va realitzar una última reunió on es van afegir esmenes al
dictamen, que es va aprovar a maig 2020.

•

Grup de treball Memòria d’activitat 2019. Dictamen aprovat maig 2020.
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•

Grup de treball Pressupost i Ordenances Municipals 2021. Dictamen aprovat al
desembre de 2020.

Oberts (continuaran la seva feina durant el 2021):
•

Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària (abans Acció comunitària,
l’emergència alimentària i desigualtats i vulnerabilitats).

•

Comerç, Restauració i Hosteleria arran de la Covid-19.

•

Comissió de seguiment del PAM i Pressupostos Participatius 2019-2023.

Ad hoc (convocats puntualment per a tractar algun aspecte en concret):
•

Grup de treball Visibilitat i Comunicació.

•

Grup de treball Implementació de normes de participació.

Comissions i Consells
•

Consell Consultiu Assessor de BTV.

•

Comissió Empara.

Pendents (a desembre de 2020 encara no s’han activat):
•

Grup de treball Memòria d’activitat 2020.

Tanmateix, com a novetat, s’ha celebrat una sessió informativa única:
•

Sessió informativa sobre el Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten
mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital,
contractació del sector públic i telecomunicacions.

Es passarà a detallar la composició, objectiu i estat de cada grup en el corresponent apartat.
Als grups de treball han participat persones integrants del Consell de Ciutat, així com persones
de les entitats i institucions que l’integren, siguin o no les representants al Consell. A més, han
contribuït als debats diverses persones en clau de referents o persones expertes en la matèria
a treballar, el nom de les quals es recull en l’Annex I, al final d’aquest document.

5

Plenari
Durant l’any 2020 no ha estat possible realitzar sessions presencials del Plenari a causa de la
situació de pandèmia derivada de la Covid. La dificultat tècnica de realitzar-les de forma
telemàtica i d’una manera que es pogués garantir la participació de totes i tots els membres del
plenari han fet posposar-les. L’any 2019 ja vam fer el primer pas cap a la digitalització
incorporant votacions de manera electrònica en un entorn presencial. Enguany hem seguit
lluitant perquè tota la feina que s’estava duent a terme no es veiés aturada davant d’un 2020
amb complicacions.
S’ha seguit endavant amb l’aprovació dels dictàmens generats pels Grups de Treball, duent a
terme la votació d’aquests de manera telemàtica. S’ha fet arribar a tots els membres del plenari
els dictàmens i s’ha procedit a la seva votació a través del correu electrònic.
Durant aquest any s’han aprovat 3 dictàmens i la memòria del 2019 del Consell de Ciutat:

Cooperació Públic-Privada: Fiscalitat i Mecenatge, 45 vots a favor, 0
en contra i 9 abstencions
Emergència Habitacional, 46 vots a favor, 0 en contra i 8 abstencions
Memòria del Consell de Ciutat, 2019, 48 vots a favor, 0 en contra i 6
abstencions
Pressupostos i Ordenances Municipals 2021, 40 vots a favor, 0 en
contra i 13 abstencions

Comissió Permanent
Reunions
29 de gener de 2020
3 de març de 2020
29 d’abril de 2020
10 de juny de 2020
8 de juliol de 2020
30 de setembre de 2020
28 d’octubre de 2020
25 de novembre de 2020
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Durant el 2020 s’han portat a terme 8 reunions de la Comissió Permanent, una més que l’any
anterior.
D’acord amb el Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona, és funció de la Comissió
Permanent “vetllar per l’impuls i el bon funcionament del Consell de Ciutat, així com d’assistir
en les seves funcions a la presidència”. Per tal de donar compliment a aquesta funció, es reuneix
aproximadament un cop al mes. Enguany, malgrat que la situació no ha permès les trobades
presencials, s’ha continuat reunint de forma telemàtica.
Està formada per 22 persones amb dret a vot, assistides per la Secretaria del Consell. La mitjana
de participació per al 2020 ha estat de 17 assistents per sessió, 13,6 membres del Consell, el
que constitueix el 61,8% dels seus membres. La Comissió Permanent és l’encarregada de
revisar la feina realitzada pels grups de treball i establir els temes que passen a ser tractats pel
Plenari del Consell, motiu pel qual necessita el quòrum mínim de la meitat dels seus membres
per aprovar els acords presos.
Qui en forma part?
Membres
-

Albert Recio, Fed. Ass. Veins i Veines de BCN (FAVB)
Alejandro Goñi, Vicepresidencia segona i president de la PIMEC
Àngels Guiteras, Associació Benestar i Desenvolupament

-

Anna Balletbò, Persona de renom ciutadà
Antonio Fortes, Consell Ciutadà del Districte 9- Sant Andreu
Delfí Cosialls, Registre Ciutadà
Elisenda Alamany, Grup Municipal ERC
Enric Francés, Consell Municipal Associacions de Barcelona
Eva Parera, Grup Municipal Barcelona Pel Canvi
Ferran Mascarell, Grup Municipal Junts per Catalunya
Joan Bordetas, Consell Ciutadà del Districte 2 - L'Eixample
Joan Martínez, Consell Assessor de la Gent Gran
Josep Lluís Alonso, Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa
Laia Bonet, Grup Municipal PSC
Laura Rojas, Persona de renom ciutadà
Luís Fernàndez, Consell de la Juventud de Barcelona
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-

Marc Serra, Regidor de Drets de Ciutadania i Participació i Grup Municipal
Barcelona en Comú
Marilén Barceló, Grup Municipal Ciutadans
Montse Ferrando, Registre Ciutadà
Montserrat Morera, Vicepresidència primera i presidenta del CAB
Oscar Ramírez Lara, Grup Municipal PP
Raquel de Haro, CCOO

Persones convidades
-

Rodrigo Araneda, ACATHI
Isabella Longo, Responsable de la Plataforma d'innovació urbana BIT-Habitat
Yolanda Lacasa, Gerent de la fundació BIT-Habitat
Khalid Ghali Bada, Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme religiós
Núria Serra, Directora d’Immigració i interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona
Miquel Rodriguez, Comissionat agenda 2030
Ramon Nicolau, Comissió Assessora de Processos participatius (no pot exposar)
David Bondia, Comissió Empara
Enric Canet, Comissió Empara
Francina Alsina, AESCAT
Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Verda, Desenvolupament Local i
Política Alimentària

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Carol Blesa, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Pilar Blancafort, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
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Grups de treball finalitzats
Emergència Habitacional (en col·laboració amb el Consell d’Habitatge Social de
Barcelona)
Objectius / context
La Comissió d'Habitatge de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona FAVB
va elaborar el document “Pel dret a l’habitatge! Mesures ineludibles” que va presentar a
l’Ajuntament de Barcelona. Aquest document recull algunes reflexions i 9 recomanacions
dirigides a l’Ajuntament, al voltant de les problemàtiques amb l’habitatge amb les quals es troben
les veïnes i veïns de la ciutat. L’Ajuntament va considerar encertat debatre aquest document en
el marc del Consell de Ciutat, i així valorar si des de l’òrgan se li podria donar suport. Per aquest
motiu, i tal com es va aprovar a la sessió de la Permanent del 22 de maig de 2019, es va obrir
el Grup de Treball Emergència Habitacional a la ciutat de Barcelona.
L’objectiu del grup va ser, doncs, debatre sobre les mesures presentades per la FAVB dirigides
a actuar sobre les situacions d’emergència habitacional a la ciutat, i assumir-ne aquelles que
estimessin interessant fer arribar a l’Ajuntament.

Conclusions
El grup de treball va donar per finalitzades les trobades el 12 de novembre de 2019, i va iniciar
un procés d’elaboració del dictamen. L’esborrany del dictamen es va trametre a totes les
persones que han format part del grup per a la seva valoració, que es va fer mitjançant vies
telemàtiques i digitals. El Dictamen va ser aprovat de forma telemàtica pel plenari el dia 15 de
maig de 2020.
Es van presentar dues mesures ineludibles i 10 recomanacions que van ser traslladades a
l’Ajuntament per tal que les prengui en consideració i les impulsi en els pròxims mesos. Queden
recollides en la següent infografia:
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A més, i com a darrera conclusió, es va destacar que l’habitatge és un àmbit en el qual hi ha
moltes actuacions que no es poden executar a curt termini perquè necessiten de planificació,
modificació normativa i recursos importants. Tanmateix, les mesures proposades s’han d’anar
aplicant a curt termini per intervenir en l’emergència habitacional en la qual viu la ciutat.
La problemàtica de l’habitatge és un tema d’un gran abast, motiu pel qual tots aquells aspectes
que van anar apareixent i que requerien un debat més ampli, van ser assumits pel Consell
d’Habitatge social, que continuarà treballant al respecte.
Qui en forma part?
Membres Consell de Ciutat
-

-

Albert Recio i Jaume Artigues,
Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Barcelona FAVB
Àlex Goñi, PIMEC
Alisa Salajan, Jaume Morera i Miriam
Anderson, Universitat de Barcelona

Membres Consell d’Habitatge Social
-

Albert Tarradellas, Fundació Foment
de l’Habitatge Social
Assis Centre d’Acollida
Cristina Vallejo, Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona
Donato Muñoz, expert en habitatge
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-

-

Amadou Bocar Sam Daff.
Anna Balletbò
Àngels
Guiteras,
Associació
Benestar i Desenvolupament
Antonio Fortes, Consell Ciutadà del
Districte 9 – Sant Andreu
Carme Riu, Consell Rector IMD
Delfí Cosialls, Registre ciutadà
Enric Canet, Casal dels Infants per
l’acció social als barris
Isabel
Viola,
Universitat
de
Barcelona
Joan Bordetas, Consell Ciutadà del
Districte 2 – L’Eixample
Joan Martínez, Consell Assessor de
la Gent Gran
Joan Vidal, Associació Músico
Cultural Mas Guinardó
Josep Lluís Alonso, Federació
d’Entitats del Clot – Camp de l’Arpa
Juanjo Casado, UGT
Laura Rojas, Persona de renom
ciutadà
Liliana Reyes, CCOO Barcelonès
Maria del Carmen Penella, Registre
ciutadà
Maria Rosa Lunas, Federació
d’Organitzacions Catalanes de Gent
Gran, Dones i Famílies (FOCAGG)
Mercè Rey, Persona de renom
ciutadà
Miguel Morilla, Consell de la Joventut
de Barcelona
Montse
Morera,
Consell
d’Associacions de Barcelona
Núria Font, Federació d’Ateneus de
Catalunya

-

-

-

-

-

Fermina Gómez, Provivienda
Fina Contreras, Cáritas
Francisco Diéguez, ITEC
Imma Gómez, Fundació ECOM
Javier Puchol, Anticipa
Jonathan García i Jordi Marrot,
Col·legi d’Aparelladors
Josep Casas, Secretaria d’Habitat
Urbà i Territori (Generalitat de
Catalunya)
Josep Donés, APCE.
Josep Pera, Agència d’Habitatge de
Catalunya
(Generalitat
de
Catalunya)
La Dínamo
Lourdes García, Salvador Torres,
Montserrat Lloret i Silvia Giménez
Associació 500x20
Marc Torrent, APCE
Mariano
Hervás,
Col·legi
d’Administradors de Finques de
Barcelona
Miguel Acosta, Anticipa
Montse Vilardaga, COAC
Núria Salas, Taula del Tercer Sector
Social
Òscar Gorgues, Cambra de la
Propietat Urbana de Barcelona
Ruben Domínguez, Fundació ECOM
Xavier Camps, Departament de
Justícia (Generalitat de Catalunya)
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-

Pau Cruz, Consell de la Joventut de
Barcelona
Xavier Ferré, DINCAT

Secretaria del Consell:
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Carol Blesa, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat

Cooperació Público-Privada II. Fiscalitat i Mecenatge
Reunions
3 de febrer de 2020

Objectius / context
El Consell de Ciutat va emetre un Dictamen l’11 de març del 2019 que analitzava la cooperació
público-coprivada en la prestació dels serveis i que proposava millores en l’atenció a les
persones. El Grup de treball va continuar actiu en una segona fase de treball centrada a
aprofundir sobre aspectes de fiscalitat i mecenatge.
La contractació pública, tal com recomana la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu, i fent
referència a les recomanacions de l’anterior Dictamen d’aquest grup de treball (març de 2019,
recomanació 3.1), l’han de dur a terme preferentment entitats del tercer sector social de
Catalunya i de l’economia social, entitats del tercer sector cultural i entitats petites o de
voluntariat sense ànim de lucre com a model de col·laboració preferent en la prestació de serveis
d’atenció a les persones, de manera que es destaqui la tasca que aquestes ja desenvolupen.
Aquest model ha d’estar acompanyat de noves oportunitats en el mecenatge i la fiscalitat, que
tot i ser de competència bàsicament estatal, és necessari trobar escletxes locals per millorar els
recursos que es tenen a l’abast per donar servei a la ciutadania i enfortir la cooperació público
privada.
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Pre-retorn
Durant el 2020 es va realitzar una única sessió d’aquest grup de treball. És de destacar que en
aquesta reunió, l’Ajuntament va fer un retorn en forma de diàleg i de forma prèvia a la finalització
del dictamen. El Jordi Ayala, gerent de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona,
va explicar les seves valoracions sobre l’esborrany del dictamen, compartint impressions amb
el grup de treball abans de l’elaboració del dictamen. Es tracta d’una manera d’establir un diàleg
més proper amb l’Ajuntament.
En aquesta sessió, es va reflexionar sobre la necessitat de demanar el suport polític i la
complicitat del govern municipal per a donar via a les recomanacions relacionades amb
competències d’altres administracions. En relació amb les 8 recomanacions incloses a
l’esborrany del dictamen d’àmbit local, l’Ajuntament estaria d’acord amb 6 i considera que 4 no
es poden garantir perquè no són competència municipal. El dictamen va ser finalment aprovat
de forma telemàtica pel plenari el 15 de maig de 2020.
Conclusions
Les conclusions i recomanacions recollides en el Dictamen d’aquest grup de treball es poden
trobar en la següent infografia.
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Qui en forma part?
Membres
-

Àlex Goñi, PIMEC
Àngels Guiteras i Pilar Rodriguez, Associació Benestar i Desenvolupament.
Delfí Cosialls, Registre ciutadà
Jesús Delgado, Taula del Tercer Sector (Fundació Pere Tarrés)
Joan Manuel Parisi, Secretariat d’Entitats de Sants
Joan Vidal, Associació Músico Cultural Mas Guinardó
Laura Rojas, Persona de renom ciutadà
Montse Morera, Consell d’Associacions de Barcelona
Roberto Malo, Economista expert en la matèria

Persones convidades (2020)
-

Jordi Ayala, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de Barcelona
Antoni Mora, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de Barcelona
Josep Medrano, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de Barcelona

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Carol Blesa, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
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Pressupostos Municipals i Ordenances Fiscals 2021
Reunions
19 de novembre de 2020
24 de novembre de 2020
1 de desembre de 2020
En referència als pressupostos de 2021, abans de la primera reunió del Grup de Treball d’aquest
any, es va fer arribar a tots els membres del Grup de Treball, un resum del projecte de
pressupostos i ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2021, amb l’objectiu
de ser debatuts en el marc de l’esmentat Grup per, posteriorment, ser aprovat pel Consell de
Ciutat. També es va facilitar als membres del grup de treball un resum de l’impacte de la crisi
COVID-19 sobre el Pressupost 2020. Per aquest any, es va convidar a tots els membres de la
permanent a participar, dels quals hi va participar el Joan Martínez.
Per a treballar el projecte de pressupost i ordenances es van dur a terme tres reunions: una
primera en la qual l’Ajuntament va presentar i explicar en profunditat el seu projecte i va
respondre a les recomanacions efectuades pel Consell en anteriors anys; una segona perquè,
tal com s’ha realitzat des d’inici de mandat, els diferents grups municipals de l’oposició
presentessin els seus posicionaments al respecte, amb l’objectiu de millorar el dictamen del
Consell de Ciutat; i una tercera destinada a l’elaboració de propostes i recomanacions del grup
de treball envers el Dictamen de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2021 del Consell de Ciutat.
El Consell de Ciutat va aprovar de forma telemàtica el dictamen del grup de treball el 15
de desembre de 2020.
Conclusions
El dictamen recull 5 recomanacions a ser tingudes en compte per part de l’Ajuntament:
Atenció Social: Prioritzar al pressupost municipal totes les polítiques socials
encaminades a evitar les necessitats socials, especialment de la pobresa. Hauria de ser
un tema central de totes les polítiques públiques.
Debat sobre el model Econòmic: Donada la conjuntura actual, s’hauria de valorar si s’ha
de mantenir el model actual o s’ha d’apostar per un nou model empresarial que no estigui
tan fonamentat en el turisme.
Desigualtats socials: Evitar les desigualtats socials a la ciutat. Prioritzar polítiques que
afavoreixin la redistribució de la riquesa.
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Nous paradigmes de turisme: Es preveu un canvi en el tipus de turisme que arribi a la
ciutat. Sembla que serà més respectuós mediambientalment, sostenible, digitalment,
amb més espai. S’haurà de buscar la manera d’adaptar-se a aquest nou model de
turisme.
Ajuts a entitats i empreses: Demanem a l'ajuntament que alhora de realitzar ajudes
directes o indirectes (a través de reduccions o exempcions fiscals) a les empreses més
afectades per la pandèmia, també es tinguin en compte les entitats, especialment dels
sectors més afectats, com ho són les de l'àmbit cultural.
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Qui en forma part?
Membres
-

Albert Recio, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona FAVB.
Anna Balletbò, Persona de renom ciutadà
Carmen Penella, Registre ciutadà
Inma González, Registre ciutadà
Joan Martínez, Consell Assessor Gent Gran
Joan Vidal, Associació Músico cultural Mas Guinardó
Josep Conesa, Registre ciutadà
Juanjo Casado, UGT
Jordi González, Fundació Esclat Marina
Montse Morera, Consell d’Associacions de Barcelona
Paz Cano, Persona de renom ciutadà
Raquel de Haro, CCOO
Joan Martinez, Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG)

Persones convidades
-

Jordi Ayala, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de Barcelona
Josep Manel Medrano, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de
Barcelona o Direcció Planificació estratègica
Raul Fontanet, Direcció de Planificació Estratègica
Antoni Mora, Director Planificació estratègica/Director de Projectes d’Ordenances
fiscals i Altres ingressos
German Prado Grup Municipal Ciutadans
Albert Guinervau Grup Municipal Barcelona pel Canvi
Xavier Cañigueral Grup Municipal Partit Popular
Jordi Castellana Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Ferran Mascarell i Xavier Bech Grup Municipal Junts per Catalunya

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Pilar Blancafort, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
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Memòria d’activitat 2019
Reunions
5 de febrer de 2020

Objectius / context
D’acord amb l’article 57.j) del Reglament de Participació de la ciutat, el Consell de Ciutat ha de
comparèixer durant el primer trimestre de cada any davant el Consell Municipal per presentar el
seu informe d’activitat anual per a la seva valoració i consideració. Per això, es va crear el 2019
grup de treball pe a dur a terme la tasca d’elaboració de la memòria d’activitat. Es va celebrar
una única reunió d’aquest grup en la qual es van presentar les dades de funcionament del
Consell de Ciutat durant el 2019 als membres del grup, amb l’objectiu de poder elaborar
conclusions, reflexions i propostes de millora. El Consell de Ciutat va aprovar el dictamen del
grup de treball (la memòria) de forma telemàtica pels membres del plenari en data 20 de
maig de 2020.
Conclusions
La memòria recollia una sèrie de reptes per al següent any:
Aconseguir una major diversitat augmentant la presència femenina i incorporant a
persones més joves en el procés de renovació de membres.
Fer una valoració del Consell més profunda i aconseguir recollir més qüestionaris
d’avaluació.
Indicar que el Consell de Ciutat es compromet amb la participació en la ciutat i amb allò
que estableix el Reglament de Participació, motiu pel qual es procedirà a renovar els
seus membres d’acord amb el que aquest estableixi, i s’ofereix a col·laborar amb
l’Ajuntament en el procés de debat i reflexió sobre la resta de consells i òrgans de
participació de la ciutat.
Buscar fórmules i eines per a augmentar l’índex de participació del Consell en els grups.
Continuar amb la difusió i comunicació del Consell, amb l’objectiu de millorar la seva
visibilitat.
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Formular recomanacions més concretes en els dictàmens que permetin obtenir un retorn
més clar, així com acompanyar aquestes recomanacions amb indicadors que permetin
avaluar el seu impacte.
Com a reflexió final, el grup de treball coincideix en el fet que caldria donar suport a l’Ajuntament
i demanar que s’atorguin més competències a l’entitat municipal per a desenvolupar
correctament les seves tasques.
Qui en forma part?
Membres
-

Amadou Bocar Sam Daff
Àngels Guiteras, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
Joan Martínez, Consell Assessor de la Gent Gran
Delfí Cosialls, Registre Ciutadà
Luis Fernández, Consell de la Juventut Barcelona
Montse Morera, Consell d’Associacions de Barcelona

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Carol Blesa, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat

o
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Grups de treball actius
Comissió Seguiment PAM i Pressupostos Participatius
Reunions
12 de febrer de 2020
3 de desembre de 2020

Objectius / context
Aquest és un dels temes preceptius del Consell de Ciutat. El grup de treball ha d’estar informat
i realitzar recomanacions que millorin el procés participatiu i els continguts del Pla d’Actuació
Municipal (PAM), a més de fer un seguiment a mig mandat i al final del mandat. Aquest any a
més, coneixerà els processos dels Plans d’Actuació de Districte (PAD) i dels Pressupostos
Participatius.
Es va constituir aquesta Comissió amb dos objectius: ser el grup impulsor del procés, i debatre
els continguts. D’una banda, avaluar el procés participatiu i veure si la proposta és l’adequada;
i d’altra banda, elaborar un dictamen sobre els continguts que recull el PAM. Les persones
expertes només participen en l’acompliment del primer objectiu.
En aquest any s’han celebrat dues reunions d’aquest grup de treball. A la primera, es va explicar
que l’objectiu bàsic del procés participatiu del PAM és definir l’estratègia de ciutat per als pròxims
quatre anys. Es va presentar el procés participatiu que es seguiria, generant debats en espais
ja existents i creant debats específics. També es va obrir la possibilitat de participar també
mitjançant la plataforma web www.decidim.barcelona . Aquest procés, tot i ser similar als
anteriors, incorporava la novetat d’obrir la possibilitat a la ciutadania de participar també en els
pressupostos, el qual ha d’esdevenir també un exercici pedagògic per a tota la ciutadania. Per
aquests pressupostos participatius es reserven 75M€.
Una vegada iniciat el procés de tramitació del document i el procés participatiu, la situació de
pandèmia va fer que tot quedés aturat, incloses les reunions del grup de treball que es van
reprendre el 3 de desembre. En aquesta segona reunió, es va fer la presentació del document
del PAM+ 2020-2023 a càrrec del Sr. Xavier Boneta, Secretaria Executiva. Aquest ha estat un
PAM extraordinari per donar resposta a la pandèmia de la Covid-19 que s’articula a partir de 6
grans eixos i que inclou els PAD per a donar-hi una dimensió més de proximitat i mesures a curt,
mitjà i llarg termini per recuperar l’economia, els efectes de la Covid i la crisi.
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D’altra banda, la Comissió Assessora de processos participatius forma part del Consell de
Ciutat i participa en aquest grup de treball. Aquesta Comissió està formada per diverses
persones expertes en la matèria que s’aniran rotant, amb l’objectiu que només dues persones
participin per reunió.
Estat actual (desembre 2020)
Pendent convocar tercera reunió on el grup de treball pugui formular els seus dubtes i consultes
sobre el contingut del document a l’equip d’experts de l’Ajuntament de cara a poder elaborar el
dictamen.
Membres
- Aitor Urquiola, Consell Municipal de Cooperació Internac. per al Desenvolupament
- Salva Vendrell, Consell Muncipal de Ciutat i Comerç
- Carme Riu, Consell Rector IMD
- Montse Morera, Miquel Àngel Aragón i Eduard Llorenç, CAB
- Àlex Goñi, PIMEC
- Francina Alsina, Taula d'Entitats del Tercer Sector Social
- Pròsper Puig, Fundació Barcelona Comerç
- Marc Usart, Consell Joventut Barcelona
- Joan Vidal, Associació Músico cultural Mas Guinardó
- Enric Canet, Casal dels Infants per l'acció social als barris
Membres Comissió Assessora de Processos Participatius
- Núria Font
- Ramón Nicolau
- Carol Galais
- Maria Mateu
- Yaiza Blanch
- Lisa Marrani
Persones convidades
-

Pau Gonzàlez, Assessor de la Regidoria de Drets de Ciutadana i Participació
Manel Punsoda, Director de Democràcia Activa
Gerard Lillo, Tècnic de Democràcia Activa i responsable del projecte de PAM
Xavier Boneta, Secretaria Executiva
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Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Carol Blesa, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Pilar Blancafort, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat

Comerç, Restauració i Hosteleria arran de la Covid-19
Reunions
18 d’octubre de 2020

Objectius / context
A causa de la greu situació que està patint la ciutat actualment entorn de la restauració i el
comerç fa que la majoria d’aquest estigui aturat. Durant els mesos d’estiu un nombre molt reduït
d’hotels han estat oberts, i tots els serveis que van lligats al manteniment d’hotels també estan
paralitzats, com també ha passat amb la restauració. Aquesta situació col·loca en una situació
de molta precarietat els sectors que estan directament orientats a la restauració, el comerç i
l’hosteleria. Per això es fa més necessari que mai trobar l’equilibri en el món econòmic i el del
comerç de la ciutat, ja que és un problema sanitari, econòmic i social.
Es planteja crear sessions amb experts en l’àmbit i coneixedora de la situació econòmica i social
actual en la restauració, l’hosteleria i el comerç per donar a conèixer aquesta realitat als i les
membres del Consell de Ciutat.
El Consell de Ciutat és un òrgan de participació que històricament ha aportat coneixement a
l’equip de govern tractant temàtiques importants de la ciutat de Barcelona. La COVID-19 ha
conformat una realitat preocupant en la restauració i comerç de Barcelona. Per aquest motiu la
intenció d’aquest grup de treball és elaborar un dictamen per a elevar al govern explicant què
està passant a la nostra ciutat.
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Estat actual (desembre 2020)
Després de la primera reunió del grup de treball, es decideix mantenir-lo a l’espera amb la idea
de celebrar una nova reunió de cara a febrer-març de 2021 si el grup ho creu convenient.
Les recomanacions que van sorgir d’aquesta sessió de treball van ser:
Reivindiquem la necessitat per part dels sectors Comerç, Restauració i Hosteleria de
rebre compensacions econòmiques per fer front a les conseqüències de la crisi generada
arran de la COVID-19.
Demanem que l’administració ens escolti. Volem conèixer els motius pels quals fins ara
no s’han complert les peticions que hem dirigit tant al Conseller de comerç com a la
consellera de Salut, tot i haver complert amb escreix les mesures sanitàries.
Des de la Restauració, demanem que l’administració ens ajudi a fer públic el baix risc de
contagi dins del nostre sector per a poder recuperar aquestes festes part del que hem
perdut.
Demanem un pronunciament públic de l’Ajuntament de Barcelona contra la distribució
electrònica.
Elaborarem un dictamen on recollir aquesta problemàtica i les nostres propostes per
elevar-lo al govern municipal.

Qui en forma part?
Membres
-

Salvador Vendrell, President de la Fundació Barcelona Comerç
Salvador Domínguez, Unió de Consumidors de Catalunya
Francesc Povedano, Regidoria de Comerç, Mecats, Règim Interior i Hisenda
Alejandro Goñi, PIMEC
Marga López, Mercè Magañá de la UAB
Francesc Garcia, Paco Galván i Ramon González de CCOO Barcelonès
Àngel Làzaro, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Àngels Guiteras, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
Núria Paricio i Oriol Agulló, de Barcelona Oberta
Joan Vidal, Associació Músico Cultural Mas Guinardó
Anna Balletbò i Puig, Persona de renom ciutadà
Paz Cano, Persona de renom ciutadà
Anna Martínez, Grup Municipal Ciutadans

23

Persones convidades
-

Pere Chias, Presidència Gremi de Restauració de Barcelona
Salva Vendrell Presidència Fundació Eixos Comercials de Barcelona

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Pilar Blancafort, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat

Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària
Reunions
21 d’octubre de 2020
12 de novembre de 2020

Objectius / context
Emmarcant-se en un moment d’emergència que ha posat en relleu la necessitat d’articulació
de xarxes que permetin articular una cooperació público-comunitària per a tenir més capil·laritat
a l’hora de donar respostes a les situacions de necessitat. El Grup revisarà el contingut dels
dictàmens que ja s’han elaborat al Consell de Ciutat abordant aquestes temàtiques. Es
considera que és necessari poder adaptar la feina ja feta perquè de cara a noves situacions de
confinament el Consell de Ciutat pugui establir unes línies a seguir sobre com s’han d’articular
les respostes per a fer front a l’emergència alimentària a través de les xarxes comunitàries en
col·laboració amb els Serveis Públics, és a dir, racionalitzar el que ja s’ha donat en aquests
últims mesos.
Aquest any 2020 es van celebrar dues reunions del grup de treball on es van explorar els
objectius i expectatives d’aquest, així la forma com es volien abordar aquestes temàtiques
evitant duplicitats amb allò que ja s’està fent en l’àmbit municipal. Amb aquest objectiu, en la
primera reunió es va convidar a Sergi Martí, Cap del Departament de Participació Social Àrea
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de Ajuntament de Barcelona i a
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Montserrat Calvo, dels Centres de Proximitat del Servei d'Acció Comunitària. Es va presentar
el que es fa al Consell Municipal de Benestar Social, l’Acord Ciutadà per una Barcelona
inclusiva i Acció Comunitària.
En la segona reunió del grup es van continuar explorant els objectius d’aquests i es va revisar
el contingut dels següents dictàmens relacionats amb les temàtiques del grup de treball:
Dictamen Teixit associatiu i abordatge de la crisi; Acció comunitària i alimentació, 2013
Dictamen de desembre 2019 del grup de treball Desigualtats i Vulnerabilitats
Estat actual (desembre 2020)
Des de la Comissió Permanent es van acordar una sèrie de recomanacions que es van
traslladar al grup de treball:
Es recomana canviar el nom del grup a "Desigualtats i Vulnerabilitats (segona edició):
Emergència Alimentària". Anteriorment va haver-hi un grup de treball amb aquest nom.
Es considera que és un tema transversal i recurrent i que així permetria poder anar
focalitzant el treball en una temàtica que preocupi especialment en cada moment i que
entenem que en aquest cas, seria l'emergència alimentària.
Donada la situació actual de sobrecàrrega de reunions amb els dos grups de treball
preceptius (Pressupostos i Ordenances Fiscals i Pla d'Actuació Municipal) es considera
adient posposar la següent reunió al mes de gener/febrer 2021
Abans de seguir avançant amb la temàtica plantejada, es considera adient rebre el
retorn de Drets Socials sobre el Dictamen que tenim pendent de "Desigualtats i
Vulnerabilitats" (desembre 2019).
Seguint aquestes recomanacions, es va treballar per a aconseguir el retorn d’aquest dictamen,
que a desembre de 2020 s’ha acordat que serà realitzat per part de l`àrea de Drets Socials
durant el mes de gener de 2021.
Tanmateix, queda pendent convocar una reunió on Álvaro Porro, el Comissionat d'Economia
Social, Desenvolupament local i Política Alimentària presenti el projecte de la Capitalitat
d’Alimentació Sostenible.
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Qui en forma part?
Membres
-

Rodrigo Araneda, ACATHI
Joan Martínez, Consell Assessor de la Gent Gran
Aitor Urkiola, Consell Municipal de Cooperació Internacional per al desenvolupament
Álvaro Clapés-Saganyoles i Alejandro Goñi de PIMEC
Albert Recio, Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona
Juanjo Casado, UGT
Nuria Font, Federació d’Ateneus de Catalunya
Javier Garcia, FEDELATINA
Enrique Delgado, Taula d’Entitats de Sarrià
Elisa Gutiérrez, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
Joan Vidal, Associació Músic Cultural Mas Guinardó
Nuria Esterri i Lluïsa Erill, Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Enric Canet, Casal dels Infants
Maria Rosa Lunas, Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i
famílies (FOCAGG)
Amadou Bocar Sam Daff
Maria del Carmen Penella

Persones convidades
-

Montserrat Calvo Centres de Proximitat del Servei d'Acció Comunitària, Ajuntament
de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Sergi Marti Cap del Departament de Participació Social Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Pilar Blancafort, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
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Grups de treball pendents
Memòria d’activitat 2020
A desembre de 2020 i igual que en anteriors anys, està previst que dins el primer trimestre de
l’any 2021 es convoqui el grup de treball per a debatre i redactar la memòria de l’activitat del
Consell durant el 2020.

Grups de treball ad hoc i Comissions
Visibilitat i Comunicació (actiu des de 2017)
Reunions
24 d’abril de 2020

Objectius / context
Grup creat el 2017, actualment té l’objectiu de treballar per millorar la comunicació i la visibilitat
del Consell de Ciutat. Aquest any s’ha portat a terme una actualització per millorar i ampliar el
Pla de Comunicació així com la seva presència digital, ho ha portat a terme EIDOS Dinamització
Social i Brava Comunicació com a gabinet de premsa elaborant contingut i gestionant les xarxes
socials. Aquest any s’ha portat a terme:
Redisseny de la web del Consell de Ciutat: La nova web és més senzilla, accessible i
dinàmica. S’ha simplificat el disseny del portal i reorganitzat la informació per facilitar-ne
l’accés. S’ha obert un nou apartat, “Vull participar-hi” que ofereix la possibilitat d’assistir
als plenaris com oient, així com un nou apartat de premsa, orientat a tractar als mitjans
de comunicació com un públic més. S’ha prioritzat la vessant comunicativa.
Presentació del perfil de Twitter i el seu pla estratègic: Es va presentar el perfil del
Consell de Ciutat de Twitter i el pla estratègic de comunicació. El perfil de Twitter té
l’objectiu d’informar a la ciutadania sobre què fa i com treballa el Consell de Ciutat,
apropar el Consell de Ciutat a la ciutadania, crear comunitat i donar veu als
representants.
En un futur es pot demanar més suport a Betevé i comunicació central de l’Ajuntament.
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Estat actual (desembre 2020)
El grup es tornarà a activar quan sigui necessari per a fer el seguiment de les accions recollides
en el Pla de comunicació. No es preveu l’elaboració de cap dictamen.
Qui en forma part?
Membres
-

Ramon Noguera, Consell Ciutadà del Districte Sarrià - St. Gervasi
Montserrat Morera i Eva Ceano, Consell d'Associacions de Barcelona
Alejandro Goñi, PIMEC
Beatriz Blanco, CJB
Joan Maria Morros, Col·legi de Periodistes
Lluis Vendrell, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Bcn
Virginia Luzón, UAB
Lola de la Fuente i Gemma Comas, Fundació Esclat Marina
Enrique Delgado, Taula d'Entitats de Sarrià
Jordi Merino, Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès
Joan Vidal, Associació musico cultural Guinardó
Rai Barba, Taula tercer sector
Anna Balletbó, Persona de renom ciutadà
Delfí Cosialls, Registre ciutadà
Inma Vicente, Registre ciutadà
Inma Gonzàlez Gallo, Registre ciutadà
Carlos Ruiz, Registre ciutadà

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Anna Campàs, Suport tècnic Iniciatives i Programes
Eloi Campos, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat (no estan a la reunió
d’abril)
Carol Blesa, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Daniel Torrente i Miriam Clua de Brava Comunicació
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Implementació de normes de participació (actiu des de 2017)
Reunions
11 de març de 2020

Objectius / context
L’objectiu del grup de treball d’Implementació de Normes, creat el 2017, és donar suport i
resoldre els dubtes que puguin sorgir amb relació al desplegament del nou reglament de
participació ciutadana, aprovat el 6 d’octubre de 2017.
Entre altres temes que li puguin ser assignats haurà de treballar els mecanismes per cercar la
paritat de gènere a partir dels nous nomenaments, elaborar el document de benvinguda als nous
membres i crear un informe comparatiu de les diferents normatives vigents en matèria de
participació a Barcelona (Carta Municipal, Normes de Participació Ciutadana i Reglament del
Consell de Ciutat).
A la reunió realitzada aquest any pel grup, es va presentar l’estat del Reglament de Participació
Ciutadana i es va presentar i aprovar el procés definitiu i el calendari de la renovació de nous i
noves membres del Consell de Ciutat, procés que la secretaria havia desenvolupat seguint les
instruccions del Grup de Treball. Es va treballar en quines estratègies es poden desenvolupar
per procurar rebaixar la mitjana d’edat, augmentar la representació femenina, i aconseguir una
major diversitat. Hi ha sectors on es pot fer més incidència, com és el Registre ciutadà i el padró
municipal.

Conclusions i estat actual (desembre 2020)
Des de l’Ajuntament es va proposar reactivar el grup per a fer el seguiment de la renovació dels
nous membres de l’òrgan.
El calendari i procés creat per aquest grup de treball s’ha vist alterat per la situació deguda a la
pandèmia, que ha fet adaptar el procés de renovació de membres el Consell de Ciutat. A data
31 de desembre de 2020 l’estat de les renovacions de membres és el següent:
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Persones de Renom Ciutadà
Es va obrir un termini de recepció de candidatures de persones de renom ciutadà per part
dels/les membres del plenari i es va portar a terme la votació de candidatures a través de la
plataforma Decidim. El període de votacions va finalitzar el 19 de novembre. De les 9
candidatures presentades, les 8 que van rebre més adhesions seran traslladades posteriorment
a l’Alcaldia per la seva elecció.
Queden pendents les 7 persones de renom ciutadà proposades pels grups municipals, procés
que es durà a terme el primer trimestre de 2021.
Representants dels Consells Ciutadans de Districte
S’ha sol·licitat als diferents Consells Ciutadans de Districte que en la seva propera ordre del dia
incorporin a l’ordre del dia la renovació del/la representant del Consell Ciutadà al Consell de
Ciutat. A data 31 de desembre queda pendent rebre el nom de gran part dels nous/noves
representants.
Ciutadanes i ciutadans del padró municipal
El mes de setembre es va realitzar un primer enviament de 250 cartes certificades a ciutadans
del padró de Barcelona escollits a l’atzar en què els convidàvem a formar part del Consell de
Ciutat. Al novembre es va realitzar un segon enviament de 200 cartes certificades. Actualment
55 persones han mostrat el seu interès per formar part del Consell de Ciutat.
Durant el primer trimestre de 2021, hi ha previst convidar-los a una reunió telemàtica per a
proporcionar més informació sobre el funcionament del Consell de Ciutat. Una vegada celebrada
aquesta reunió, es confirmaran les 25 persones que passaran a ser membres de ple dret i de
les que seran suplents.
El primer trimestre de 2021 es continuarà portant a terme la renovació de la resta de membres
del Consell de Ciutat.
Qui en forma part?
Membres
-

Àlex Goñi, PIMEC
Àngel Làzaro, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Àngel Serra, Registre ciutadà
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-

Delfí Cosialls, Registre ciutadà
Enric Canet, Casal dels Infants per l’acció social als barris
Enric Francès, Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
Estanislau Roca, Universitat Politènica de Catalunya
Inma González, Registre ciutadà
Joan Arumí, Consell d’Associacions de Barcelona
Joan Vidal, Associació Músico cultural Mas Guinardó
Josep Vilalta, Universitat de Barcelona
Montse Morera i Miguel Àngel Aragón, Consell d’Associacions de Barcelona
Natàlia Ferré, adjunta a la Síndica de Greuges

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Carol Blesa, Suport tècnic a la Secretaria del Consell de Ciutat
Judit Feixa, Suport tècnic a la Secretaria del Consell de Ciutat
Clara Condeminas, Suport tècnic a la Secretaria del Consell de Ciutat

Consell Assessor i Consultiu de BTV
Reunions
22 de juny de 2020
21 d’octubre de 2020

Objectius / context
Segons l’article 18 del reglament d’organització i funcionament de BTV, les úniques dues
funcions del Consell Consultiu i Assessor de BTV són:
a) Emetre l’informe preceptiu sobre la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats al
Consell d’Administració de l’entitat gestora en el termini màxim d’un mes des del seu
requeriment.
b) Elaborar altres informes que li pugui encarregar el Consell d’Administració o el Plenari
del Consell Municipal.
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A la pràctica, la convocatòria de reunions de l’esmentat òrgan de participació s’ha fonamentat
sempre en l’emissió l’informe preceptiu sobre la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats
al Consell d’Administració. Candidats a Consell d’Administració que ho són a proposta dels
diferents grups polítics del consistori municipal.
Seguint les indicacions de la Primera Tinència i Secretaria General s'ha d'iniciar el procés de
renovació del consell d’administració d’ICB per portar-ho a aprovació del plenari municipal el
proper 26 de juny de 2020.
La primera sessió es va convocar amb l’objectiu d’avaluar la capacitat i idoneïtat de les
candidatures a membres del consell d’administració d’ICB. Es van presentar 7 candidatures
d’homes per a 7 places del Consell D'ICB.
Es va emetre l’informe preceptiu previst a l’article 18 del Reglament d’organització i
funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, aprovat pel Plenari
del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 (BOPB núm. 136 del 6 de juny de 2008). Modificat
per acords del mateix òrgan del 25 de juliol de 2014 (BOPB del 31 de juliol de 2014) i del 23 de
desembre de 2016 (BOPB del 30 de gener de 2017), i disposa el seu trasllat a la Junta de
Portaveus per tal que ho elevi al Consell Plenari municipal.
Per qüestions de paritat, el grup municipal PP va retirar el seu candidat (home) i presentà una
nova candidatura, en aquest cas una dona.
Posteriorment es va remetre el currículum de la nova candidata per valorar la capacitat i idoneïtat
de la candidatura presentada
Conclusions i estat actual (desembre 2020)
Actualment la proposta de modificació del ROF del Consell Consultiu i Assessor de BTV es troba
pendent de tramitació.
Qui en forma part?
Membres
-

Joan Maria Morros, President i Degà Col·legi Periodistes
Montse Morera, Vicepresidenta primera i presidenta del CAB
Alex Goñi, Vicepresident segon i president de la PIMEC
Ferran Mascarell, Grup Municipal Junts per Catalunya
Oscar Ramírez, Grup Municipal Partit Popular
Marilén Barceló, Grup Municipal Ciutadans
Eva Parera, Grup Municipal Barcelona Pel Canvi
Elisenda Alamany, Grup Municipal ERC
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-

Marc Serra, Grup Municipal Barcelona en comú
Laia Bonet, Grup Municipal PSC
Enric Sánchez, Consell Ciutadà del Districte de Ciutat Vella
Joan Bordetas, Consell Ciutadà del Districte de l'Eixample
Enric Frances, Consell d'Associacions de Barcelona (CAB)
Teresa Crespo, Consell Municipal de Benestar Social (CMBS)
Xavier Cordomí, Consell De La Cultura De Barcelona
Albert Recio, President de la FAVB
Juan Jose Casado, Delegat Territorial UGT
Raquel de Haro, CCOO
Mireia Recio, Foment del Treball Nacional
Salvador Cot, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
Luis Fernandez, President Consell Joventud BCN
Carlos Sánchez, Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura UAB
Virginia Luzón, Vicerectora de Promoció i Comunicació UAB
Natalia Amorós, Síndica de Greuges

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat

Comissió d’Empara
Reunions
26 de febrer de 2020
28 d’octubre de 2020

Objectius / context
La Comissió d'Empara, integrada en el Consell de Ciutat, és un òrgan de caràcter consultiu que
té per objecte vetllar per l'efectiva realització dels drets i 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.
Entre les seves funcions, que abasten el conjunt del sistema de participació regulat en el
Reglament de Participació Ciutadana, hi ha el d'aclarir els dubtes interpretatius que es puguin
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plantejar amb ocasió de la seva aplicació. Ha d'emetre un informe per resoldre els dubtes sobre
l'àmbit territorial d'un procés participatiu o d'una consulta, així com la tipologia de les persones
cridades a participar en un procés participatiu.
La Comissió d’Empara va presentar els dos informes elaborats a la reunió de la Comissió
Permanent del 25 de novembre.
Qui en forma part?
Membres
- Enric Canet
- David Bondia
- Teresa Puig
- Carme Panchón
- Jordi Giró
- Imma Miret (fins inici 2020)
Secretaria del Consell
- Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
- Yolanda Jiménez, suport tècnic Eidos Dinamització Social
- Carol Blesa, suport tècnic Eidos Dinamització Social

Retorns
Durant l’any 2020, l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat retorns de les recomanacions
recollides en dictàmens dels grups de treball del Consell de Ciutat en dues ocasions.
En la primera, l’Ajuntament va fer un retorn en forma de diàleg i de forma prèvia a la finalització
del dictamen del grup de treball Cooperació público privada II: Fiscalitat i Mecenatge. El
Jordi Ayala, gerent de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, va explicar les
seves valoracions sobre l’esborrany del dictamen, compartint impressions amb el grup de treball
abans de l’elaboració del dictamen.
La segona, va ser un retorn del Dictamen elaborat pel grup de treball Pressupostos Municipals
i Ordenances Fiscals 2020. Aquest grup de treball, tancat l’any 2019, es va convocar de nou
el 16 d’abril de 2020 en una sessió de retorn per part de l’Ajuntament de Barcelona. Es detalla
la informació del grup i del retorn a continuació.
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Pressupostos Municipals i Ordenances Fiscals 2020
Reunions
16 d’abril de 2020

Objectius / context
Grup creat en compliment de l’article 57.e), pel qual és funció del Consell de Ciutat conèixer i
debatre els pressupostos municipals i els resultats dels indicadors de la gestió municipal i, si
s’escau, emetre’n un informe.
D’acord amb això, durant aquest any es va celebrar una última reunió d’aquest grup de treball,
ja tancat, en la qual es va realitzar el retorn per part de l’Ajuntament del dictamen elaborat sobre
els pressupostos municipals i ordenances fiscals 2020. De les vuit recomanacions realitzades
pel grup de treball, l’Ajuntament està d’acord amb cinc, de les quals 4 ja estan realitzades o en
execució. Tenint en compte que la resta no són competència directe de l’Ajuntament proposa:
Traslladar a l’ATM la proposta del Consell de Joventut de Barcelona de millorar les tarifes
de transport per les persones joves.
Concretar una reunió amb gerència de recursos per fer un monogràfic sobre
subvencions i ordenances fiscals.
Consultar el procediment d’acreditació dels punts verds per les Entitats Sense Ànim de
Lucre, així com saber si s’ha fet una campanya de difusió sobre les exempcions dirigida
a ESAL.
Treballar en la mesura del possible que el context actual no derivi en retallades de les
polítiques socials i assegurar que el tercer sector pugui sobreviure a la crisi.
Traslladar al govern de l’Estat la petició de la flexibilització de la norma del dèficit pels
Ajuntaments per a que la situació actual no es derivi en polítiques d’ajustos.
Conclusions
El grup agraeix el retorn, tant per escrit com a través d’una sessió especial de retorn per part
de la gerència de Pressupostos i Hisenda.
A partir de les recomanacions recollides en el dictamen i després d’escoltar les consideracions
per part de la gerència de pressupostos i hisenda, es decideixen redactar i enviar les següents
cartes:

35

Carta dirigida a l’ATM (Damià Calvet) i al govern d’Espanya (Pedro Sánchez) en
referència a les recomanacions que es fan amb relació a la T-Mobilitat, T-Jove i T-Grup.
Carta dirigida al govern de l’Estat, a la Sra. Maria Jesús Montero i al president Pedro
Sánchez. Traslladant al govern de l’Estat la petició de la flexibilització de la norma de
dèficit pels Ajuntaments perquè la situació actual no es derivi en polítiques d’ajustos.
Qui en forma part?
Membres
-

Albert Recio, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona FAVB
Anna Balletbò, Persona de renom ciutadà
Carmen Penella, Registre ciutadà
Inma González, Registre ciutadà
Joan Martínez, Consell Assessor Gent Gran
Joan Vidal, Associació Músico cultural Mas Guinardó
Josep Conesa, Registre ciutadà
Juanjo Casado, UGT
Lola de la Fuente, Fundació Esclat Marina
Montse Morera, Consell d’Associacions de Barcelona
Paz Cano, Persona de renom ciutadà
Raquel de Haro, CCOO
Roberto Malo, Economista expert en la matèria

Persones convidades
-

Jordi Ayala, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de Barcelona
Antoni Mora, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de Barcelona
Enric Perea, Gerència Serveis de Pressupostos i Inversions, Ajuntament de Barcelona
Josep Manel Medrano, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de Barcelona
o Direcció Planificació estratègica
Carlos Vivas, Director de Pressupostos i Política Fiscal
Raul Fontanet, Direcció de Planificació Estratègica
Antoni Mora, Director Planificació estratègica/Director de Projectes d’Ordenances
fiscals i Altres ingressos
German Prado Grup Municipal Ciutadans

36

-

Albert Guinervau Grup Municipal Barcelona pel Canvi

-

Xavier Cañigueral Grup Municipal Partit Popular
Jordi Castellana Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Ferran Mascarell i Xavier Bech Grup Municipal Junts per Catalunya

Secretaria del Consell
-

Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
Anna Campàs, Suport tècnic Iniciatives i Programes
Eloi Campos, Suport tècnic EIDOS Dinamització Social
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Accions institucionals, projectes i accions pròpies
Coneixement de projectes de ciutat
El Consell de Ciutat és un espai de diàleg on diferents àrees de l’Ajuntament, consells i projectes
de ciutat hi tenen cabuda. Amb aquest ànim de buscar sinergies i col·laboracions hem acollit a
les reunions de la Comissió Permanent i dels Grups de Treball referents de l’Ajuntament que
han presentat els següents projectes de ciutat:
-

-

-

-

-

Presentació del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona per part de Rodrigo
Araneda i de la proposta d’adhesió al seu comunicat enfront l’emergència pel
coronavirus Covid-19.
Presentació del procés participatiu del Pla Municipal d’Interculturalitat per part de
Khalid Ghali Bada, comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme religiós i Núria Serra,
directora d’Immigració i interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona
Presentació de la Plataforma d'innovació urbana BIT-Habitat i el projecte Ciutat
Proactiva per parat de Isabella Longo (responsable de la plataforma) i Yolanda Lacasa
(gerent de la Fundació BIT-Habitat).
Presentació Consell Municipal de Benestar i Acció Comunitària. Convidats a la
primera sessió del grup de treball “Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència
Alimentària”. Es va donar a conèixer el treball que ja s’està fent des de l’Ajuntament de
Barcelona dins dels àmbits del grup de treball (acció comunitària, desigualtats i
vulnerabilitats i emergència alimentària) amb la finalitat d’evitar duplicitats.
Presentació de l’Agenda 2030, a càrrec del Sr. Miquel Rodríguez, Comissionat Agenda
2030.
Presentació de la proposta de creació d’un nou òrgan de participació: Acord de Ciutat
per l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030

Projectes on ha participat o participa el Consell de Ciutat
Pacte per Barcelona
Objectiu/Context
L’Ajuntament de Barcelona, amb l’impuls de tots els Grups Municipals, ha impulsat un procés
de diàleg i consulta entre els principals actors de la ciutat, per poder formular un pacte de ciutat.
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Aquest Pacte per Barcelona té per objectiu reimpulsar la ciutat des de tots els àmbits i ajudar a
la nostra recuperació social i econòmica. Es tracta d’assolir grans consensos sobre les prioritats
immediates que, més enllà de les competències municipals, permetin sumar energies, talent i
recursos des de la generositat, el consens i l’acord.
El Consell de Ciutat participa a la Taula del Pacte a través d’alguns dels seus membres. La
Taula del Pacte és una sessió plenària que agrupa una cinquantena d’actors econòmics, socials
i cívics de la ciutat i es configura com l’espai principal per validar els grans consensos i acords
que han de materialitzar el Pacte. El treball del Pacte s’ha estructurat en 4 taules, una
d’Economia, un de Model urbà de Drets Social i un altre que agrupa 5 temàtiques; Cultura,
Educació, Internacional, Esports i Ciència. El Consell i el CAB han aconseguit aglutinar moltes
entitats a través de 25 federacions i es troba representat en totes les taules per mitjà dels seus
membres.
Com a valoració d’aquesta taula com a Consell de Ciutat, s’apunta que a metodològicament hi
ha limitacions, ja que hi ha molta gent participant (unes 50 persones per taula) i es fan
intervencions molt curtes (2 minuts per persona), però que alhora té la part positiva que
s’apleguen perspectives molt diverses, i es trasllada molta informació i s’ha generat un espai
d’escolta mútua i un to molt constructiu. Es va sol·licitar al Pacte per Barcelona l’enviament del
document d’esborrany als i les membres de la Comissió Permanent.
Estat actual
Al juliol 2020 es va signar el Pacte per Barcelona/es va celebrar l’acte de presentació del
document
final.
Es
pot
consultar
a
través
del
següent
enllaç:
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wpcontent/uploads/2020/07/4_5816732745082079193.pdf

Fundació BIT Habitat
Objectiu/Context
Durant l’any 2020, la fundació Bit Habitat va proposar al Consell de Ciutat formar part d’un dels
seus òrgans de govern, el Consell Empresarial, a través de 3 representants que contribuïssin a
incorporar la visió ciutadana en les seves estratègies i projectes.

39

BIT Habitat és una fundació municipal que té com a objectiu promoure la innovació urbana a
Barcelona, en els seus vessants social, econòmic, tecnològic i mediambiental per tal de donar
resposta als nous reptes als quals s’enfronten les ciutats.
La Fundació promou iniciatives dirigides a crear una ciutat més sostenible, segura, resilient i
inclusiva, tot millorant la qualitat de vida de les persones que l’habiten. Els projectes s’impulsen
en col·laboració amb la ciutadania, la universitat i els centres de recerca, el teixit empresarial i
el sector públic, amb vocació internacional.
A partir de l’aprovació per part de la Comissió Permanent, el Consell de Ciutat forma part del
Consell Empresarial de la Fundació BIT HABITAT a través de la representació de tres dels seus
membres:
Montserrat Morera, Vicepresidenta del Consell de Ciutat, i presidenta del Consell
d’Associacions de Barcelona
Alejandro Goñi, Vicepresident del Consell de Ciutat, president de PIMEC Comerç i
membre del Comitè Executiu de PIMEC
Anna Balletbò, Presidenta de la Fundació Olof Palme
Estat actual
S’ha realitzat una única reunió durant l’any 2020, però es preveu la continuïtat d’aquesta
col·laboració.

Projecte La Ciutat Proactiva
Objectiu/Context
Al juliol de 2020, BIT Habitat llançà una convocatòria d’ajuts econòmics i suport tècnic per a la
implementació de projectes que donessin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguessin
un impacte real, a curt termini, sobre la qualitat de vida de les persones. “La Ciutat Proactiva”
El Comitè de Selecció dels projectes guanyadors d’aquests ajuts el conformen diferents
persones de l’àmbit sòcio-econòmic de la ciutat. Un d’aquests membres és el Consell de Ciutat
representat per Alejandro Goñi. A més, el Consell de Ciutat va formar part del projecte també a
través de la Montse Morera que ha participat com a Experta Sectorial.
Estat actual
Finalitzat. El Projecte La Ciutat Proactiva es va presentar a la Comissió Permanent del 10 de
juny i se n’ha fet el seguiment i difusió des del Consell de Ciutat. S’hi van presentar més de 200
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projectes, i finalment, les propostes guanyadores de la convocatòria han estat set projectes que
proposen diverses solucions als nous reptes urbans d’inclusió i sostenibilitat que es plantegen
a la ciutat arran de la crisi provocada per la covid-19.
https://bithabitat.barcelona/ciutatproactiva

Pla Barcelona Interculturalitat
Objectiu/Context
Aquest any s’ha iniciat un procés participatiu en el marc de l’elaboració del Pla Barcelona
Interculturalitat, com a eina d’acció per a la convivència intercultural i la cohesió social a
Barcelona. El procés participatiu obre un espai adreçat a professionals, entitats, persones
expertes i ciutadania interessada.
Es va convidar a la Comissió Permanent del 30 de setembre per presentar el procés diagnòstic
que s’està fent sobre la diversitat a la ciutat, per a poder adaptar les polítiques 3 públiques
municipals a la realitat actual amb un pla que tindrà per objectius principals garantir la diversitat
i augmentar la cohesió social. Es farà arribar un informe de les dades recollides en les diferents
dimensions i una proposta de participació perquè el Consell de Ciutat pugui fer aportacions al
pla.
Estat actual
Durant aquest any hi havia previstes una sèrie de sessions de treball en línia a més d’entrevistes
grupals i una enquesta online que serà incorporada al Decidim.barcelona, com a eines
principals del procés participatiu. Es va convocar als membres del Consell de Ciutat per una
sessió de presentació i validació de la diagnosi que finalment va ser cancel·lada per manca
d’aforament mínim, tanmateix es va convidar al Consell de Ciutat a participar en un debat obert
el dia 24 de novembre.
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/pla
-interculturalitat-cat-versio-final.pdf
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Adhesions i Accions pròpies
Sessió informativa sobre el Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual
s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria
d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions
Reunió
3 de febrer de 2020

Objectius / context
A desembre de 2019, i a proposta d’un membre del Consell, s’inicia un nou espai de treball: la
realització d’una sessió informativa amb experts per explorar el contingut d’una temàtica i
valorar la creació del grup de treball a posteriori.
Aquesta sessió de treball es centra en explicar el RDL 14/2019, pel que s’adopten mesures
urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector
públic i telecomunicacions.
El RDL 14/2019 difumina el límit entre operadora privada i administració pública amb la
possibilitat de que unes dades disponibles per una empresa privada, siguin usades de manera
dubtosa per una administració pública, en base a una regulació discutible sense permís ni
coneixement de l’afectat ni control judicial per construir proves policials, que tot i no ser
admissibles jurídicament si que permeten construir relats ‘esbiaixats’. Podem parlar
d’arbitrarietat i discrecionalitat. El RDL 14/2019 genera molts dubtes sobre la seva
constitucionalitat i invasió de competències. Per aquest motiu, encara estem a l’espera de la
resolució dels diferents recursos presentats o pendents de presentació a: Tribunal
Constitucional, Defensor del Poble (pendent), Catalunya i Euskadi (sembla confirmat) i Tribunal
de Drets Humans de la Unió Europea (pendent).
Conclusions
Durant la sessió s’elaboren les següents recomanacions:
Sol·licitar als serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona un informe tècnic sobre per
valorar com pot afectar el RDL 14/2019, especialment al Reglament de Participació
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Ciutadana (plataforma Decidim, consultes ciutadanes i iniciatives ciutadanes) i a la
contractació de serveis de gestió de dades i comunicació municipals (IMI).
Instar a l’ajuntament de Barcelona a estudiar la presentació d’un recurs jurídic al RDL
14/2019, no només per invasió de competències, si no també per vulneració de drets
civils.
Assistents
- Carme Riu, Associació de dones no estàndards
- Delfí Cosialls, Registre ciutadà
- Montse Morera i Miguel Angel Aragón, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
- Enrique Delgado, Centro Asturiano de Barcelona
- Aida Guillen, Ajuntament de Barcelona
- Carme Panchón, Universitat de Barcelona
- Ana Martínez, Assessora Grup Municipal Ciutadans
- Maria Rosa Lunas, FOCAGG
- Elisenda Alamany i Marta Alonso, Grup Municipal ERC
- Joan Martínez, Consell Assessor de la Gent Gran
- Alfons Barti, Barcelona Comerç
- Leandro Navarro, UPC
- Carolina Romero, Andrés Lucena i Pablo Aragón, Direcció d’Innovació Democràtica,
Ajuntament de Barcelona
- Roger Baig
- Angela Pretch

Persones convidades
- Arnau Monterde, Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per la
Universitat Oberta de Catalunya. Impulsor de Decidim
- Enric Luján, Associació en Defensa de la Llibertat i la Privacitat a Internet
Secretaria del Consell
- Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
- Alba Guerrero, Suport a la Secretaria del Consell de Ciutat
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Adhesió al comunicat del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB)
Enfront l’emergència pel coronavirus Covid-19. En la reunió de la Comissió Permanent
del 29 d’abril es va acordar donar suport a aquest manifest. El manifest, primerament,
posa en situació la realitat de moltes persones a Barcelona d’origen immigrant en
situacions vulnerables i condicions irregulars. A més, es troben sense una xarxa familiar
o social. El comunicat del CMIB reclama unes mesures per pal·liar la situació en àmbits
com el d’habitatge, serveis socials o resoldre situacions irregulars.
Adhesió Consell Assessor de la Gent Gran. Decàleg. En la reunió de la Comissió
Permanent del 10 de juny, es va acordar donar suport al treball desenvolupat pel Consell
Assessor de la Gent Gran i el decàleg que va elaborar amb propostes de millora
remarcant que totes les persones tenim els mateixos drets i llibertats. El Consell
Assessor de la Gent Gran (CAGG) destaca les conseqüències que aquesta crisi
sanitària i social està causant en la gent gran, emfatitza el seu suport i demana actuar
per protegir-los.
Adhesió Consell Assessor de la Gent Gran. Manifest. En la reunió de la Comissió
Permanent del 30 de setembre la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, es va
aprovar l’adhesió al Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, que
se sumava així a la crida que ha fet Nacions Unides, per celebrar l’1 d’octubre, 30è Dia
Internacional de les Persones Grans. Aquest manifest promou la participació de totes
les persones grans, superant les dificultats que comporta la distància social, i reivindica
la necessitat de garantir que totes les persones puguin viure i envellir amb dignitat i amb
tots els drets respectats.
Tanmateix, fruit de propostes d’adhesions proposades per entitats membres del Consell de
Ciutat, es duen a terme les següents accions pròpies:
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Manifest del Consell de Ciutat davant de la Covid-19. Amb data 20 de maig, el
Consell de Ciutat es posiciona davant la greu crisi que s’està patint arran de la pandèmia
mundial COVID19 i llança un manifest. Un dels principals objectius és unir esforços i ser
responsables, tant col·lectivament com individualment, per erradicar la COVID 19. Per
aquest motiu, el Consell de Ciutat dóna suport al Pacte per Barcelona i per a que es
garanteixin els drets de totes els persones. Demana a les administracions públiques que
facin costat a la ciutadania, especialment als col·lectius més vulnerables, per tal de
garantir els recursos sanitaris i socials necessaris, i a impulsar mesures per la
reactivació econòmica.
Recomanació adaptació tarifes ATM. En la reunió de la Comissió Permanent del 29
d’abril i seguint les recomanacions recollides en el dictamen del grup de treball
Pressupostos Municipals i Ordenances Fiscals 2020, es decideix redactar una carta
dirigida a l’ATM (Damià Calvet) i al govern d’Espanya (Pedro Sánchez). A més, el Consell
de Ciutat, s’adhereix a la demanda del Consell de Joventut de Barcelona (CJB) a favor
de la reivindicació d’una política tarifària de transport que doni resposta a les necessitats
de les persones joves i les entitats juvenils de la ciutat.
Recomanació sobre la flexibilització de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En la reunió de la Comissió
Permanent del 29 d’abril i seguint les recomanacions recollides en el dictamen del grup
de treball Pressupostos Municipals i Ordenances Fiscals 2020, es decideix redactar un
carta dirigida al govern de l’Estat, a la Sra. Maria Jesús Montero i al president Pedro
Sánchez en la que es demana, mitjançant una petició formal, la flexibilització de la Llei
orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Accions de Comunicació i Visibilitat
Twitter
Durant el 2020 i amb l’obertura de la nova xarxa
social de Consell de Ciutat a Twitter podem afirmar
que ha estat un any en període de creixement
progressiu. S’ha seguit el Pla de Comunicació que
es va presentar per inciar el projecte.
El nombre de seguidors han anat augmentant
gràcies a la gent que forma part, envolta i coneix
Consell de Ciutat (de 90 usuaris al 30 de juny als
113 que tenia el 31 de desembre).
Fent referència a l’engagement que ha tingut
aquest perfil ens dóna un 70,2%; és un valor molt
positiu. Amb engagement ens referim a les
interaccions rebudes per cada 1.000 impressions i
es correspon amb el sentiment d’adhesió i
pertinença d’un usuari. Aquest indicador ens fa
veure clarament, que els tuits són rellevants per al
públic al qual ens estem dirigint, ja que hi ha un retorn dels m’agrada, de citar o de retuitejar.
Tenint en compte les dades recollides en el qüestionari de valoració, un 64% de qui l’ha respost
coneix el compte de Twitter del Consell de la Ciutat i un 58% el troba bastant o molt interessant.
Durant aquest inici s’han dut a terme les següents accions:
Explicar què és Consell de Ciutat i el funcionament
Crear comunitat
Donar informació sobre en què s’està treballant: Grups treball, manifests que s’aproven,
declàlegs...
Generar trànsit al web
Donar més visibilitat a Consell de Ciutat amb aquest nou canal de comunicació
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El tuit que més impacte ha generat es va
publicar el 18 de desembre. Va ser per agrair a
tots aquells que havien participat en
l’elaboració del Dictamen de Pressupostos i
Ordenances Fiscals de 2021.
Va tenir 2.840 impressions, és a dir,
visualitzacions d’usuaris. Podeu veure els 5
tuits amb més visualitzacions en la imatge que
acompanya aquest text.

Web Consell de Ciutat
El Consell de Ciutat va estrenar web al mes d’abril de 2020. Des d’aquesta data, el nombre de
vegades que algú ha iniciat una sessió han estat, des de finals d’abril 2.156. Amb aquest
indicador es podrà iniciar un procés de comparació a partir d’aquest 2021.
Podem destacar dues dades molt
importants en les estadístiques: la
primera, és el 52,04% de rebot que
té l’usuari dins el web. Les pàgines
que es veuen per cada usuari que
accedeix són de mitjana 3,15
(6.785 pàgines vistes). Això
significa que no tan sols entra i
mira una pàgina, sinó que fa un
rebot cap a qualsevol altre apartat
del web.
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Aquest indicador ens mostra, que més del a meitat d’usuaris que entren al web, el troben
interessant i fan una recerca de més informació.
El segon indicador molt positiu és: 3’10”. Aquest temps, que indica la fotografia superior, és la
mitjana de temps que un usuari està al web navegant. Ens demostra que els usuaris que estan
fent clic a qualsevol apartat del nostre web, els interessa el contingut, s’aturen i el llegeixen.
L’any 2020, Consell de Ciutat ha mantingut actualitzat el seu web:
Publicació de nous grups de treball
Actualització dels grups de treballs antics
Actualització del calendari setmanalment
Creació de l’apartat qui en forma part
Publicació de 13 notícies
Les 5 notícies més vistes, de les 13 publicades, al web del Consell de Ciutat han estat:
https://conselldeciutat.barcelona/2020/06/04/manifest-del-consell-de-ciutat226 visites davant-del-covid19-2/
https://conselldeciutat.barcelona/2020/06/26/el-consell-de-ciutat-presenta-la54 visites memoria-del-2019-al-plenari-del-consell-municipal/
https://conselldeciutat.barcelona/2020/07/06/nou-decaleg-amb-eixos-i53 visites propostes-per-a-les-persones-grans-davant-el-covid-19/
https://conselldeciutat.barcelona/2020/12/18/el-consell-de-ciutat-dictamina-a43 visites favor-la-proposta-de-pressupostos-i-ordenances-fiscals-per-al-2021/
https://conselldeciutat.barcelona/2020/04/23/consell-de-ciutat-estrena27 visites pagina-web-i-inclou-twitter/
Tenint en compte les dades recollides en el qüestionari, un 100% dels que l’han respost
la coneix i un 52% la considera bastant o molt interessant.
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Respecte a la forma com els usuaris i usuàries
arriben al web: un 43,68% ho fan a través del tràfic
orgànic (a través d’un buscador), un 40,91%
directament amb el link del web
(https://conselldeciutat.barcelona/), un 10,76%
mitjançant enllaços a les Xarxes Socials i un 9,04% a
través d’altres pàgines.
A la imatge de l’esquerra es pot comprovar el %
d’usuaris que entren mitjançant un ordinador, un
telèfon mòbil o una tauleta.

Definició del perfil de l’usuari que entra al web: un
54,15% són homes i un 45,85% dones. La localitat
principal és Barcelona, i tal com indica la gràfica
trobem el major volum d’usuaris en edats compreses
entre 18 i 34 anys amb un 63%.

S’ha fet l’enviament de Notes de Premsa als mitjans de comunicació seleccionats per tal
d’aparèixer i obrir camí cap a altres vies d’arribar a la ciutadania.

Decidim
Entre el mes de març i maig, es van portar a terme les primeres accions per a incentivar la
participació dels membres del Consell de Ciutat a través de la plataforma Decidim.barcelona.
Aquestes van ser:
Tres correus específics durant el mes de març.
Vàries rondes de trucades, amb un total aproximat de 300 trucades per a la inscripció al
Decidim.
Recordatori a les reunions per vídeo conferència.
Recordatori en altres comunicacions, aprofitant trucades o altres correus electrònics.
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Com a resultat d’aquestes accions, es va aconseguir que 24 membres del Consell de Ciutat
estiguessin d’alta a Decidim.barcelona amb data de principis de juny.

Al mes de novembre, amb motiu de poder dur a terme les votacions de les persones de
renom ciutadà que venen proposades pels membres del plenari a través del Decidim, es
va buscar ampliar el nombre d’inscrits. Es
va convidar, directament a través del
Decidim, a tots els membres del Consell
de Ciutat a donar-s’hi d’alta. Fruit
d’aquesta acció, al desembre de 2020, 59
persones del Consell de Ciutat estan
donades
d’alta
a
la
plataforma
Decidim.barcelona. Segons les dades
recollides en el qüestionari d’avaluació, un
73% indica que ha realitzat aquesta
votació a través del Decidim. Un 32%
indica que l’ús del Decidim li ha estat molt
fàcil i un 32% opina que no ho ha estat.
Un 65% indica que l’ha trobat bastant o
molt interessant.
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Implementació de disseny gràfic
Actualització de la imatge documental.
Creació de 3 infografies per a presentar les
conclusions dels Grups de Treball que han
finalitzat aquest 2020. Aquestes s’han
incorporat al web per facilitar l’ús de lectura,
s’han difós per les xarxes socials i
apareixen a la Memòria digital del 2020.
Resum memòria 2019
Disseny d’un Roll-up per a les reunions.
Disseny d’un Manual de Benvinguda per a
totes les noves persones que s’incorporen a
Consell de Ciutat.
Creació d’imatges per a Twitter.
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Balanç de l’any

El 2019 s’ha caracteritzat per la pandèmia, que no va aturar les activitats del Consell de Ciutat,
però va fer necessari que totes les trobades a partir del dia 15 de març fossin telemàtiques.
Les reunions de la Comissió Permanent i dels grups de treball no s’han aturat, malgrat que
durant aquest any no s’ha pogut celebrar cap reunió del Plenari. D’altra banda, el nombre de
grups s’ha incrementat de 9 a 11 respecte a l’any anterior.
S’ha continuat amb la renovació dels membres. En aquest sentit, i com s’ha pogut veure en el
grup d’implementació de normes de participació ciutadana, es va aprovar el procés i el calendari
per a la renovació dels membres. Aquesta calendarització i procés s’han vist afectats per la
situació de pandèmia que ha fet adaptar-se.
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Durant les primeres setmanes de gener s’ha fet arribar a tots els membres del plenari a través
de correu electrònic un qüestionari per a valorar la feina realitzada. Recollirem en aquest apartat
algunes de les conclusions extretes dels seus resultats, tot tenint en compte que només s’han
completat 22 qüestionaris (5 més que en
l’avaluació de l’any anterior).
El 55% de les persones integrants del Consell, i
que van respondre el qüestionari, són homes.
En comparació amb l’avaluació de l’any anterior
que el 73,68% de les persones que van
respondre als qüestionaris d’avaluació van ser
homes, les dones hi estan més representades.
La franja d’edat més representada és la de 60 a
69 anys (un 27%). Tenint en compte que tan sols
un 19% indiquen tenir 39 anys o menys, tal com
es va veure en l’avaluació de l’any anterior, cal
continuar fent esforços per intentar baixar la
mitjana d’edat.
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Un 91% de les persones que van respondre van indicar ser nascuts a Catalunya i/o Espanya i
un 68% tenir com a llengua materna el català. Un 82% van indicar tenir algun tipus de formació
universitària o equivalent, i d’aquests un 55% llicenciatura, màster i/o doctorat. De les 22
persones, només 1 va indicar tenir necessitats especials de visió, audició, mobilitat o altres.

Els grups en què més han participat les persones que han contestat el qüestionari han estat el
d’Emergència alimentària (un 17%) el grup de seguiment del PAM, un 14%.
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El motiu principal per no participar en cap dels grups de treball ha estat la falta de temps (un
55%).

Un 86% indiquen que creuen que el funcionament del grup de treball ha estat bastant o molt
adequat i un 100% que el debat i els i les participants ha estat bastant o molt adequat (57%
molt i 43% bastant).
Com a aspectes de millora, sorgeixen aspectes com el baix nombre de persones que hi
participen, la necessitat de fer-ne més difusió als consells ciutadans i de barri amb la finalitat
que la participació sigui més plural, evitar els grups de pressió o el desig de poder fer les
reunions de nou presencials.
Un 91 % manifesta haver votat per aprovar els Dictàmens que s’han enviat per correu electrònic
aquest any.
Aquest any s’ha utilitzat el Decidim per portar a terme les votacions de les persones de renom
ciutadà que vénen proposades pels membres del plenari del Consell de Ciutat. Un 73% indica
que ha realitzat aquesta votació a través del Decidim. Un 32% indica que l’ús del Decidim li ha
estat molt fàcil i un 32% opina que no ho ha estat. Un 65% indica que l’ha trobat bastant o molt
interessant.
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Sobre la freqüència de les reunions, un 32% la troba adequada i un 32% es troba bastant.
Adequada (un 3,6 sobre una escala de 5). Sobre la distribució del temps del Consell i si és
suficient per abordar tots els punts de l’ordre del dia, un 68% considera que bastant i un 18%
molt.
En relació amb la valoració del Consell, més de la meitat (el 55%) consideren que és un espai
on s’informa i es debat, però on no es prenen decisions, encara que serveix per construir
consensus o facilitar acords. Un 45% considera que hi ha hagut debat, però no hi ha hagut
mecanismes per construir noves posicions a partir de l’intercanvi d’arguments.
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En relació amb la informació facilitada, es considera que aquesta s’ajustava als objectius de la
sessió (50% molt i 50% bastant), és comprensible (64% molt i 36% bastant) i és plural (36%
molt i 59% bastant).

Es percep que el Consell de Ciutat compleix els seus objectius bastant o molt en un 69% i en
un 86% que la seva composició és adient o molt adient.

Per tot això, el Consell obté una valoració global de 3,63 sobre una escala de 5, en què 5 és
la millor puntuació, coincidint amb xifra global dels resultats de l’any anterior. Un 64% valora el,
el funcionament global del Consell de Ciutat en un 4 sobre aquesta escala del 1 al 5.
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Com aspectes de millora, se cita la dinàmica de proposta de reunions, la difusió del que es fa i
la comunicació amb la ciutadania, la poca repercussió dels dictàmens, demanda de més
implicació dels participants, la necessitat de generar més debats, de més temàtiques diferents i
amb més influència, donat que s’ha de millorar-ne l’eficàcia per a poder millorar Barcelona.
També es proposa la creació d’un grup reduït estable que pogués posicionar-se i recomanar
temes sobre la ciutat de forma àgil.
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Propostes de millora i reptes per al 2021
1.

Coordinació: Aprofundir i millorar la coordinació del Consell de Ciutat amb els Consells
Sectorials de Ciutat, en la línia que s’ha establert amb el Consell d’Habitatge i amb
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Millorar també la coordinació amb els òrgans de participació territorials dels Districtes
(Consell de Barri, Consells Sectorials de Districte,...) a través de la figura dels
representants dels Consells Ciutadans de Districte, els quals són membres del Consell
de Ciutat.

2.

Activitat i Plenari: Mantenir l’activitat pròpia dels Grups de Treball del Consell de Ciutat
i realitzar els dos plenaris a l’any que són preceptius (segons recull l’article 55 del
Reglament de Participació Ciutadana) encara que sigui de manera telemàtica. Recordem
que arran de la pandèmia, durant el 2020 no s’ha pogut dur a terme cap plenari.

3.

Buscar estratègies per evitar la desconnexió dels membres del plenari. El
desenvolupament exclusiu online de les reunions dificulta que aquells membres del
plenari que no formen part de la Comissió Permanent o no participen en els grups de
treball segueixin l’activitat de Consell. Entre altres estratègies a seguir trobaríem:
simplificar els missatges que s’envien per correu electrònic, celebrar plenaris telemàtics
i enviar les newsletters per mantenir a tots/es els/les membres informats de l’activitat del
Consell.

4.

Comunicació i Visibilitat: Seguir millorant i ampliant l’abast de la comunicació i visibilitat
del Consell de Ciutat, arribant a un major percentatge de la ciutadania no associada. En
aquest sentit està previst potenciar la newsletter i el Twitter. També es pot valorar
potenciar el ressò mediàtic a través de BTV.

5.

Retorns Dictàmens: Considerem que els dictàmens que emet el Consell de Ciutat
s’haurien de respondre degudament en temps (no superior als dos mesos) i forma per
part de l’equip de govern municipal. En aquest sentit, es demana a l’Ajuntament que
procedeixi a revisar i millorar el circuit de retorn del dictàmens (1).

6.

Paritat de gènere: Aprofundir en els mecanismes que permetin cercar una major paritat
de gènere al Consell de Ciutat. En aquest sentit, es proposa aprofitar el procés actual de

59

renovació dels/les seus/ves membres, especialment en aquells sectors que així ho
permetin, per tal d’assolir aquesta fita.
7.

Prendre part en la transformació de Barcelona. Atendre la voluntat del Consell de
Ciutat de ser part activa en la transformació de Barcelona. Per a fer-ho es fa necessari
estar atent a la ciutat i mantenir la presència del Consell de Ciutat en altres espais de
participació de ciutat com a eina per a donar visibilitat al Consell de Ciutat. Participar en
altres espais, les adhesions, i formar part dels projectes que es porten a terme a la ciutat,
com s’ha fet amb el projecte BIT-Habitat o el Pacte per Barcelona, donen veu i utilitat al
Consell de Ciutat. Impulsar també accions pròpies relacionades amb l’actualitat de la
ciutat, com poden ser sessions dedicades a temàtiques d’interès per la ciutadania.

Reflexions
(1) D’una banda, es vol destacar la bona praxis en el retorn d’alguns dels dictàmens,
especialment des de la Gerència de Pressupostos i Hisenda (Jordi Ayala) concretament dels
Grups de treball de Cooperació Público Privada i Pressupostos i Ordenances Fiscals.
D’altra banda, es vol recordar que malauradament encara hi ha alguns dictàmens pendents
de retorn municipal, com és el cas del Dictamen d’Emergència Habitacional (aprovat al febrer
de 2020).
A banda del retorn a alguns dictàmens, també resta pendent el retorn a la proposta de
Reglament del Consell Consultiu i Assessor BTV. L’esmentada proposta de reglament
pretenia equiparar l’esmentat òrgan com un espai amb plenes facultats de participació, així com
també donar resposta a la paritat en la presentació de les candidatures del Consell
d’Administració d’ICB. També s’ha de recordar que la darrera reunió del Consell Consultiu i
Assessor de BTV que va ser per valorar “la capacitat i idoneïtat dels candidats al Consell
d’Administració ICB” es van presentar 6 candidatures d’homes per una sola candidatura de
dona.
També es vol destacar que encara estan pendents d’aprovació diversos reglaments de
diversos Consells Sectorials de Ciutat i es vol demanar un major impuls per a la seva
aprovació.
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Annex. Persones ponents i/o expertes convidades als grups de
treball i Comissions Permanents
Nom i Cognom

Entitat

Grup de Treball o Comissió
Permanent

Albert Guinervau

Assessor Grup Municipal Barcelona Pressupostos i Ordenances
pel canvi
Fiscals 2020 i 2021

Álvaro Porro

Comissionat d’Economia Social, Comissió Permanent
Verda, Desenvolupament Local i
Política Alimentària.

Antoni Mora

Gerència de Pressupostos i Cooperacio publico privada
Hisenda, Ajuntament de Barcelona II, mecenatje i fiscalitat

Antoni Mora

Gerència de Pressupostos i Pressupostos i Ordenances
Hisenda, Ajuntament de Barcelona Fiscals 2020 i 2021

Arnau Monterde

Coordinador del proj. Tecnopolítica Sessió informativa
en
el
grup
d’investigació Decret Llei 14/2019
Communications Networks and
Social
Change
al
Internet
Interdisciplinary Institute a la UOC.

Carlos Vivas

Director de Pressupostos i Política Pressupostos i Ordenances
Fiscal
Fiscals 2020 i 2021

David Bondia

Comissió Empara

Comissió Permanent

Enric Canet

Comissió Empara

Comissió Permanent

Enric Luján

Membre de Críptica, Associació en Sessió informativa
Defensa de la Llibertat i la Privacitat Decret Llei 14/2019
a Internet, professor de Ciències
Polítiques i col·laborador del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau.

Enric Perea

Director
de
Serveis
Pressupostos i Inversions

Ferran Mascarell

Regidor Grup Municipal Junts per Pressupostos i Ordenances
Catalunya
Fiscals 2021

Francina Alsina

AESCAT i Presidenta Taula Tercer Comissió Permanent
Sector

Gerard Lillo

Tècnic de Democràcia Activa i Seguiment
del PAM
responsable del projecte de PAM
Pressupostos Participatius

Reial

Reial

de Pressupostos i Ordenances
Fiscals 2020 i 2021

i
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German Prado

Assessor Grup Muncipal Ciutadans

Isabella Longo

Responsable de la Plataforma Comissió Permanent
d'innovació urbana BIT-Habitat

Jordi Ayala

Gerència de Pressupostos i Cooperació público privada
Hisenda, Ajuntament de Barcelona II, mecenatge i fiscalitat,
Pressupostos i Ordenances
Fiscals 2020 i 2021

Jordi Castellana

Assessor Grup Municipal ERC

Josep
Medrano

Pressupostos i Ordenances
Fiscals 2020 i 2021

Pressupostos i Ordenances
Fiscals 2020 i 2021

Manel Direcció Planificació estratègica i Pressupostos i Ordenances
Fiscalitat, Ajuntament de Barcelona Fiscals 2020 i 2021

Josep Medrano

Gerència de Pressupostos i Cooperacio publico privada
Hisenda, Ajuntament de Barcelona II, mecenatje i fiscalitat

Khalid Ghali Bada

Comissionat de Diàleg Intercultural i Comissió Permanent
Pluralisme religiós

Manel Punsoda

Director de Democràcia Activa

Seguiment
del PAM
Pressupostos Participatius

Miquel Rodriguez

Comissionat Agenda 2030

Permanent

Montserrat Calvo

Centres de Proximitat del Servei Desigualtats i Vulnerabilitats:
d'Acció Comunitària, Ajuntament de Emergència Alimentària
Barcelona

Núria Serra

Directora
d’Immigració
i Comissió Permanent
interculturalitat de l’Ajuntament de
Barcelona

Pau Gonzàlez

Assessor de la Regidoria de Drets Seguiment PAM
de Ciutadania i Participació

Pere Chias

Presidència Gremi de Restauració Comerç,
Restauració
i
de Barcelona
Hosteleria arran de la Covid19

Raul Fontanet

Direcció de Planificació Estratègica

Rodrigo Araneda

Director
Projectes
Presenació CMIB

Salva Vendrell

Presidència
Fundació
Comercials de Barcelona

i

Pressupostos i Ordenances
Fiscals 2020 i 2021

ACATHI. Comissió Permanent
Eixos Comerç,
Restauració
i
Hosteleria arran de la Covid19
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Sergi Marti

Cap
del
Departament
de Desigualtats i Vulnerabilitats:
Participació Social Àrea de Drets Emergència Alimentària
Socials,
Justícia
Global,
Feminismes i LGTBI

Xavier Bech

Grup Municipal Junts per Catalunya Pressupostos i Ordenances
Fiscals 2020 i 2021

Xavier Boneta,

Secretaria Executiva

Seguiment
del PAM
Pressupostos Participatius

Xavier Cañigueral

Assessor Grup Municipal PP

Pressupostos i Ordenances
Fiscals 2020 i 2021

Yolanda Lacasa

Gerent de la fundació BIT-Habitat

Comissió Permanent

i
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