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RESUM D’ACTIVITATS

50 recoma-
nacions

7 propostes

2 sessions  
de retorn

• de 3 dictamens aprovats 

• de millora i reptes de la 
memòria

• al dictamen del Grup de 
treball Desigualtats  
i Vulnerabilitats

• al dictamen sobre 
l’Emergència Alimentària

9 Grups de 
Treballs

• 10,23 persones assistents de mitjana

• 51% dones

Tancats 

Oberts

Ad hoc

• Grup de treball Memòria d’activitat 2021 
• Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària.  
Dictamen juliol 2021
• Pressupost i Ordenances Municipals 2022. Dictamen desembre 2021
• Desigualtats i vulnerabilitats. Retorn gener 2021
• Emergència habitacional. Retorn juliol 2021

• Barcelona Postpandèmia 
• Comissió de seguiment del PAM i dels Pressupostos participatius. 
Dictamen juliol 2021

• Participació en el procés de selecció de la Sindicatura de Greuges 
• Grup de treball Implementació de normes de participació

40 reunions

6 acords

• 2 plenaris
• 9 permanents 
• 29 grups de treball

• 3 dictàmens
• 3 altres acords



Reflexions i recomanacions  
sobre l’Emergència Alimentària

Objectius Objectius Objectius 
El grup de treball Desigualtats i Vulnerabilitats: 
Emergència Alimentària opera, des d’una visió àm-
plia i global, les causes de les desigualtats econò-
miques i socials a la ciutat de Barcelona relaciona-
des amb l’emergència alimentària, posant el focus 
en aquelles que siguin competència municipal de 
la ciutat de Barcelona. Com a punt de partida, es 
considera que la pobresa que és un fenomen global, 
multicausal i difícilment abordable en tota la seva 
magnitud des d’aquest grup de treball. Tanmateix, 
podem fer visible les necessitats dels col·lectius 
més vulnerables de la ciutat.

Reflexions i recomanacions 
sobre el PAM i els 
Pressupostos Participatius

Recomanacions sobre els 
Pressupostos Municipals  
i Ordenances Fiscals 2022

El grup de treball de la Comissió Seguiment PAM i 
Pressupostos Participatius és un dels grups precep-
tius del Consell de Ciutat. Ha d’estar informat i realit-
zar 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. Des de l’any 2020, fa un seguiment dels 
processos dels Plans d’Actuació de Districte (PAD)  
i dels Pressupostos Participatius.

El grup de treball Pressupostos i ordenances fiscals 
2022 se centra a conèixer la proposta del pressu-
post municipal que s’executarà l’any 2022, així com 
la d’ordenances fiscals. En les diverses sessions, el 
grup de treball fa seva la informació que rep, plan-
teja els seus dubtes al departament responsable,  
i proposa les seves recomanacions que es recullen 
en el dictamen final.

DICTAMENS



Els preus
Revisar els tipus impositius de l’alimentació

— incrementar impostos alimentació menys 
sostenible/saludable.

 — rebaixar l’IVA aliments saludables.
— valorar exempció d’impostos a entitats que 

fomentin una alimentació saludable.

Revisió preus dels Mercats Municipals per evitar 
que l’alimentació saludable esdevingui elitista  
i ampliar les desigualtats.

La pobresa
Desestigmatitzar i participació activa dels 
receptors d’aliments en l’organització i espais de 
participació.

Revertir la situació de pobresa: creació 
llocs de treball, economia social. cooperació 
publicoprivada…

El rol de l’Ajuntament
Transversalitat i cooperació públicoprivada. 
Decidir conjuntament entre entitats i Ajuntament 
l’estratègia

Potenciar intervenció de l’Ajuntament.  
En menjadors d’escoles municipals, residències 
d’avis, fires, festivals, màquines expenedores… 
Clàusules que fomentin l’alimentació saludable  
i de qualitat.

Les polítiques 
alimentàries

Efectives, democràtiques, igualitàries, 
sostenibles i interconnectades, que fomentin 
l’oferta diversa.

Protecció de la natura. Conjugades amb la 
protecció de la natura, del territori, la preservació 
de la biodiversitat i la defensa dels animals.

Evitar el malbaratament alimentari, mantenint 
uns criteris de qualitat.

Mesures alternatives. Supermercats socials 
cooperatius, horts urbans, cuines col·lectives, 
renda social ciutadana.

Horts urbans. Potenciar el seu paper en la 
formació, divulgació i sensibilització.

Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. No 
es pot obviar la situació d’emergència alimentària. 

Aigua és salut. Imprescindible en una alimentació 
saludable.

Reflexions i recomanacions  
sobre l’Emergència Alimentària

L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I DE QUALITAT  
ÉS UN DRET FONAMENTAL

DICTAMEN



Del Pla d’actuació 
municipal (PAM) Del procés de participació

Ressó
Comptar amb les entitats per incrementar 
la difusió i participació en el PAM: suport 
a la comunicació, al trasllat de col·lectius 
necessitats…

Qualitat
Tenir cura de la qualitat dels processos 
telemàtics i no substituir els presencials

Claredat
Barrejar PAM i pot crear confusió

Avaluació
Nou PAM a partir de l’evaluació de l’anterior: 
àmbits desatesos, accions ineficients, etc.

Retorn
Incorporar indicadors d’avaluació, fer 
seguiment de l’assoliment i fer-lo públicament.

Aportacions
Equilibri entre aportacions de l’Ajuntament 
i aportacions ciutadanes. Incrementar 
el nombre de propostes del procés de 
participació.

Persones amb discapacitat
Incorporar el col·lectiu de manera més 
transversal i explícita

Rehabilitació i eficiència energètica.
Ajuts destinats a millorar els edificis  
de les entitats

Unificar
Les propostes de cada tema perquè tinguin 
més força i visibilitat, per exemple mobilitat.

Connexió de xarxes i territoris
Dissenyar polítiques innovadores assumint 
que Barcelona és referent i prestadora de 
serveis més enllà de qui hi viu.

Innovació
Incloure projectes d’innovació i transformació 
digital com els finançats per Bit Habitat

Polítiques econòmiques
Que les persones tinguin en compte l’impacte 
econòmic i comercial de la ciutat, del districte  
i del barri.

Reflexions i recomanacions  
sobre el PAM i els Pressupostos Participatius

REFLEXIONS I RECOMANACIONS

DICTAMEN



Recomanacions sobre els Pressupostos Municipals  
i Ordenances Fiscals 2022 

RECOMANACIONS A LA PROPOSTA  
DE PRESSUPOST I ORDENANCES FISCALS 2022

DICTAMEN

Canviar el model de finançament 
local

Tornar a cobrar la taxa a les 
terrasses

Incrementar la promoció de 
l’habitatge social

Simplificar els procediments 
administratius per accedir a les 
bonificacions i excepcions dels 
impostos municipals

Més informació de les 
inversions a realitzar

Incrementar els ajuts directes a 
les famílies 

Mesures per combatre la 
pobresa energètica

Més ajudes a entitats



Fundació BIT Habitat    Taula d’Impuls de l’Agenda 2030    

Taula per una nit cívica i segura    Consell Municipal de Benestar Social

On ha participat o participa el Consell de Ciutat    
PROJECTES

Durant el 2021, aquesta fundació municipal que 
té com a objectiu promoure la innovació urbana a 
Barcelona ha llançat una nova convocatòria d’ajuts 
econòmics i suport tècnic del projecte La Ciutat 
Proactiva. El Consell de Ciutat ha format part del 
Comitè de Selecció.

El Consell de la Joventut de Barcelona és la 
representant del Consell de Ciutat en aquesta 
taula. En el plenari del Consell de Ciutat del dia 8 
de juliol de 2021, es va incorporar dins de l’ordre del 
dia un punt de debat sobre aquesta. Les diferents 
aportacions que es van recollir al plenari, es van 
traslladar a la taula perquè poguessin tenir en 
compte les diferents propostes i reflexions.

En la Comissió Permanent del dia 28 d’abril, es va 
presentar la proposta de crear una taula en el marc 
del Consell de Ciutat per treballar aquest impuls 
amb les entitats. La taula va quedar constituïda el 5 
d’octubre de 2021. Les seves primeres jornades es 
van realitzar els dies 1 i 2 de desembre per aportar 
una mirada integral i precisa sobre la situació dels 
ODS a Barcelona. 

El Consell Municipal de Benestar Social, del qual 
forma part el Consell de Ciutat, ha iniciat el procés de 
de renovació dels seus membres. Finalment, Àngels 
Guiteras seria la nova representant del Consell de 
Ciutat al CMBS. 



COMPOSICIÓ
Edat

Edad mitjana

2018

50

55

60

65

70

2019 2020 2021

 60,63 

 56,68 
 54,04 

 57,00 

Edat mitjana membres Consell de Ciutat

Es redueix lleugerament la mitjana d’edat de les 
persones membres

Fins a 25 anys
26-40 anys
41-55
56-65
66-80
81 anys o més

4% 4%
8%

31%
34%

19%

Valoració global
Respecte a l’any anterior es augmenta 
lleugerament (l’any 2020 va ser 7,26)

7,39

Lloc d’origen
84,6% persones membres nascudes a Catalunya 
i/o Espanya (l’any anterior va ser 91%) 

91%

2020 2021

84,6%

Gènere

Augmenta la participació de dones

43,75% 56,25%

 

Gènere participants reunions Consell de Ciutat

2018

50
45

30
35
40

55
60
65
70

2019 2020 2021

Homes Dones

 32,32 

 67,68 

 45,13 

 58,87 

 40,04 

 59,96 

 46,93 

 53,07 

Llengua materna
àrab

castellà

català

66%

6%

28%

Procés de renovació
Renovats 2021
• Persones de Renom Ciutadà
• Ciutadania
• Entitats més significatives 
• Entitats del fitxer general

Pendents 2022
• Consells Sectorials de Ciutat
• Consells Ciutadans de Districte



Twitter
@conselldeciutat

Web
conselldeciutat.cat

63 tuits

31,174 visualitzacions

2162 retuits
80 mencions
112 clicks al link de Twitter

Usuaris

2020

1.369

2021

5.065

269,98%

Nombre de sessions  
per ususari

2020

1,571,57

2021

1,93

22,72%

Visualitzacions  
de pàgina

6.785

2020

16.860

2021

148,49%

Pàgines/sessió

2020

3,15

2021

1,72

-45,27%

Durada mitjana  
de la sessió

2020

00:03:10

2021

00:00:57

-70,13%

Percentatge  
de rebots

70,89%

2020

52,04%

2021

36,21%

Usuaris nous

2020

1.358

2021

5.029

270,32%

Sessions

2020

2.156

2021

9.789

354,04%

Pic important de sessions al voltant del mes de febrer, quan es va 
començar a contactar a la ciutadania escollida aleatòriament del 
padró per a convidar-la a la sessió informativa.

març 2021 maig 2021 juliol 2021

1.000

500

Gener 114

Març 134

Juny 156

Septembre 175

178

178 seguidors

13 notícies

9.789 sessions

Ens visiten des de:

60,63%
37,06%

2,31%

ordinador portàtil
mòbil
ordinador de taula

COMUNICACIÓ I VISIBILITAT



@ConsellCiutat
www.conselldeciutat.barcelona


