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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT
Resum de la sessió de 9 d’octubre de 2006
Assistència:

Ramon Nicolau i Nos, regidor de Participació Ciutadana, president de la Comissió.
Fabian Mohedano Morales i Alejandro Goñi Febrer, vice-presidents. Ricard Gomà
Carmona i Albert Villagrasa Gil en representació dels partits polítics. Antoni Navarro
Monteys, Jordi Gras Mateu, , Roser Vallhonesta Molins, Enric Estrenjer Mortes, Mª
Àngels Serrano Aguilera, Mª Assumpció Vilà Planes i Eulàlia Perarnau.
Carme Blasi, Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat.
Excusen l’assistència: Pilar Vallugera Balaña, Pere Alcober Solanas, Joana Ortega
Alemany, Rosa Gil Garcia, David Prujà Carceles i Miquel Àngel Fraile Villagrasa.
Sessió realitzada a la sala Tapissos de l’Ajuntament, de 18:30 a 20:00h.

Ordre del dia:
1. Presentació del nou regidor de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació, Sr.
Ramon Nicolau Nos
2. Preparació de la sessió plenària de 16 d'octubre de 2006
Ordre del dia del Plenari:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Pressupostos municipals i ordenances fiscals per l’exercici 2007
3. Llibre Blanc de l’Habitatge de Barcelona.
 Presentació del document de reflexions i propostes que el Consell
de Ciutat aporta com a contribució al Llibre Blanc.
 Avenços en l’elaboració de l’informe final, a càrrec del professor
Anton Costas.
4. Informe de seguiment del programa d’actuació municipal (PAM) i del
programa d’actuació dels districtes (PAD).
5. Precs i preguntes
3. Precs i preguntes
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1. Presentació del nou regidor de Participació Ciutadana
El regidor Ramon Nicolau inicia la sessió presentant-se com a nou responsable de
participació ciutadana, expressant il·lusió per l’encàrrec de treballar directament per a
les persones, camp en el que ha desenvolupat tota la seva trajectòria laboral i política,
tant des de participació i cooperació com en altres competències assignades com es la
immigració.
Es posa a disposició dels representants de la comissió per impulsar els projectes
endegats tot manifestant el seu convenciment que només el treballar plegats ha de
pemetre una Barcelona dinàmica, vital i cohesionada.
Abans d’iniciar el punt específic de l’ordre del dia, s’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Preparació de la sessió plenària de 16 d'octubre de 2006
El Regidor es conscient de que la comissió demanà no carregar l’ordre del dia del
plenaris per tal d’aprofundir en el debat corresponent i no allargar les sessions molt
més de dues hores.
S’havia previst a finals d’octubre la discussió del debat d’habitatge i un darrer plenari
pel tema de pressupostos i ordenances fiscals. El canvi de calendari en l’aprovació
inicial dels temes esmentats i el seguiment del Pla d’Actuació Municipal que es discutirà
en el plenari de l’Ajuntament el mes de novembre, ha fet que s’inclogui en l’ordre del
dia els tres punts.
S’analitza la documentació tramesa en cada punt i es presenta el “timing” pel seu
desenvolupament en el plenari.
9 Pressupostos i Ordenances Fiscals. S’acorda debat únic al final de les
dues presentacions.
9 Llibre blanc de l’Habitatge. Es fa esment del procés d’elaboració de l’informe
de reflexions i propostes del Consell de Ciutat i s’analitza el consens en la
redacció de més d’una cinquantena d’aportacions (60 propostes amb més del
70% d’acord i 38 desestimades per no obtenir un grau de consens rellevant).
S’acorda que el document final de reflexions i propostes del Consell de
Ciutat, serà presentat a la sessió plenària, pel Vice-president primer Sr.
Fabià Mohedano.
L’expert Dr. Costas explicarà dades dels darrers informes que li han permès
perfilar el que serà la síntesi de les seves recomanacions. No es disposa de
documentació prèvia. Debat al final de les dues presentacions.
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9 Seguiment del PAM i PAD. No es preceptiu la inclusió d’aquest punt en el
debat del Consell de Ciutat però considerant que en la constitució es va
presentar el Programa d’actuació municipal, té sentit donar comptes del seu
seguiment abans de presentar-ho en el plenari de l’Ajuntament.
S’obre un torn de debat entre els membres de la Comissió.
Es destaca el grau de satisfacció en el procés del llibre blanc de l’habitatge,
remarcant que ha estat un treball exhaustiu, debatent tots els conceptes de
rehabilitació, sol, lloguer... Es fa menció especial de la predisposició i lideratge de
l’expert Anton Costas en totes i cadascuna de les sessions de treball. D’altra banda,
el fet d’incorporar el grup d’habitatge del Consell de Benestar Social es valora com a
coordinació i suma del treball realitzat en una mateixa matèria.
El regidor subratlla que no queda tancat el debat d’habitatge en la propera sessió
plenària. Posteriorment, un cop es disposi del document final del Dr. Costas, caldrà
fer una reunió per debatre-ho. En la mesura que és un encàrrec d’autor, aquest
debat pot produir-se en el sí de la comissió permanent i la possible valoració
comunicar-la a la resta de membres del Consell. Altres opcions serien: grup de
treball i comissió permanent conjuntament.
S’acorda concretar-ho una vegada es disposi de la documentació del llibre
blanc de l’habitatge.
A instàncies del Sr. Gras es repassa l’estat de situació dels debats
d’Immigració i Espai Públic. La resta de membres expressen una certa
preocupació per arribar a final de mandat tancant els debats restants.
S’analitza Immigració coincidint que les reunions del grup de treball eren
interessants però s’hauria d’activar el ritme i sobretot garantir la presència de
l’expert en les sessions. També, concretar l’esquema general de l’informe, per saber
si s’aborda des de totes les temàtiques que incideixen en el fenomen migratori.
S’informa que l’expert Sr. Sánchez inicialment ja va expressar que més que
l’elaboració d’un llibre blanc sobre immigració, treballaria en la producció d’un
informe que aporti reflexions de futur que permetin recomanacions i propostes.
S’acorda concretar reunió dels experts Srs. López Burniol i Sánchez amb
els vice-presidents del Consell i el regidor Sr. Nicolau per incentivar el
procés i concretar material de treball i calendari.
Quant al debat d’Espai Públic el tema és complex. S’han abordat instruments com
l’ordenança i la carta de drets i deures però no s’aprofundeix en la reflexió. Es
manifesta que el canvi de metodologia en què ha treballat l’expert Sr. Ramoneda no
agrada. El fet de partir d’un document tancat en el que no es contemplin les
aportacions del Consell de Ciutat és començar al revés.
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Cal concretar la disponibilitat de l’expert per liderar el debat i formalitzar el
compromís manifestat en la sessió plenària de 22 de novembre de lliurament de
l’informe com a document base.
S’acorda la possibilitat de buscar un altre ponent si l’actual no pot fer
l’acompanyament del procés participatiu.
En relació als dos debats d’Immigració i Espai Públic i vist el temps disponible es
proposa que, al marge d’arribar al final de mandat amb els dos temes tancats, cal
tenir perspectives de còm es concreta calendari i metodologia; demanar als experts
dates i dades; avançar compartint aquesta informació i decidir al respecte.
S’acorda mantenir les reunions amb els experts i presentar un calendari a
la propera sessió que es consensua pel proper dia 27 de novembre a les
18:30 h.

3. Precs i preguntes
9 Petició de còm avança el procés participatiu de la Barcelona del barris en els
Districtes. Saber les modificacions de calendari i les respostes a les al·legacions.
9 Reclamació del text base sobre Drets i Deures.
Compromís de fer el seguiment dels temes i informar a la propera sessió.
Finalitza la sessió prenent la paraula la Sra. Vila que en nom de tota la Comissió dóna
l’enhorabona al regidor i desitja una etapa ben fructífera.
La sessió conclou a les 20:00h.
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