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Constitució de la Comissió permanent

Es constitueix la Comissió Permanent presidida per la regidora Sra. Assumpta
Escarp.

Assisteixen els Sr. Jordi Gras, Antoni Navarro, Jordi Ibáñez, Alejandro Goñi,
Fabià Mohedano, Miquel Àngel Fraile, Sr. Ricard Gomà, la Sra. Pilar Vallugera.
Excusen la seva assistència : Sr. Pere Alcober, Sra. Joana Ortega,  M. Àngels
Serrano i Alberto Vilagrasa.
Assistides per la secretaria tècnica del Consell.

En l’aprovació definitiva del reglament intern del Consell, i recollint l’acord del
darrer plenari del Consell de Ciutat, la composició de la comissió permanent
doblarà el nombre de membres dels apartats b,c,d,e i f que la composen.

Resum de la sessió

• Els membres de la Comissió Permanent que van assistir a la 1ª sessió del
Grup de Treball sobre l’Habitatge a BCN , troben que la metodologia va
ser adient, novedosa i interessant. L’informe participatiu que recull les
valoracions i aportacions de la sessió de treball és pràctic i garanteix la
participació de tothom.
Cal potenciar, però,  l’assistència màxima de tots els  components de cada
grup de treball, ja que la metodologia de treball plantejada millorarà el seus
resultats amb un major nombre de participants.

En el debat sobre Habitatge a Barcelona, es comenta que preocupa el tema
del lloguer, i també la mobilitat de la població. Es proposa que s’incideixi en
investigar aportacions  novedoses sobre el tema.

Miguel Àngel Fraile informa que també és membre d’un altre grup consultiu
de treball que convoca l’IMU, la secretaria del Consell diu que els experts ja
tenen previst fer diverses consultes a altres fòrums, és un dels objectius de
l’encàrrec fet per l’alcalde i que ha de permetre recollir el màxim d’opinions i
informació possible
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• La regidora informa que el Llibre Blanc sobre Immigració s’ha encarregat
al Sr. Juan José López Burniol, Notari, i a Jordi Sánchez de la Fundació
Jaume Bofill, del Llibre Blanc sobre Espai Públic i Convivència se
n’encarregarà el Sr. Josep Ramoneda, Director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, tots els experts ja hi han començat a treballar
i està previst convocar el grup de treball sobre Immigració desprès de
pasqua.

La regidora comenta, que els experts faran l’Informe havent escoltat totes
les parts, que la validesa d’aquest mètode de treball dóna garanties de
solidesa i que el Consell de Ciutat  es l’òrgan idoni per aquest tipus de
consultes, ja que en conjunt és representatiu d’un ampli ventall de
representació social, cultural, agents econòmics, experts  i ciutadans i
ciutadanes.

Els experts s’interrelacionaran entre ells i es bo que es treballi des de
diversos àmbits de manera participativa. Remarca la importància de què
desprès, un cop acabats els informes, es posin en comú els resultats i
recomanacions. Una vegada conclosos els informes finals sobre els 3 temes
a debat, continua dient al regidora, seria convenient fer l’esforç de
creuament dels resultats  per tal de conèixer els punts d’interconnexió

Ricard Gomà proposa que s’incorporin els referents dels Consells Sectorials
als grups de treball i temes de discussió.

Informa la regidora que properament es reunirà la taula de Secretaris / es
de Consells que treballa de manera transversal i possibilita que totes les
estructures de participació es comuniquin

• Es proposa que algun membre de la CP assisteixi a la sessió de debat
televisiu a BTV sobre el projecte de Barcelona 2050. La regidora explica
que ‘’Barcelona 2050’’ forma part d’un projecte Internacional, sobre 3 grans
ciutats. La nostra ciutat, va participar-hi organitzant debats i una exposició
durant la celebració del Fòrum 2004. Ara el que es vol es continuar
treballant amb el projecte des de la perspectiva de futur,  planteja un treball
de debat mirant l’any 2050, es tracta de fer propostes, manifestar somnis i
fer  aportacions.

• La regidora demana que la comissió Permanent participi activament en el
desenvolupament i debat de dos importants temes sobre Participació
Ciutadana:
• Participar en l’elaboració de l’avantprojecte de “La Declaració d’Interès

Ciutadà’’



Ajuntament de Barcelona Consell de Ciutat

Pl. Sant Jaume, 1, 2ª planta
08002 Barcelona
Telèfon 934027514
Fax 934027187
E-mail: conselldeciutat@mail.bcn.es

• Des de l'OLDPB Observatori Local de Democràcia Participativa de
Barcelona, l’Ajuntament coordina i participa en un projecte de
cooperació entre 9 ciutats d’Europa que fan d’observatori local.
Barcelona treballarà l’implementació de les Normes de Participació
Ciutadana creant diversos grups de treball.

Es prenen els següents acords:

• La Comissió Permanent serà l’òrgan de debat del Consell de Ciutat

• S’insta la Comissió Permanent  a mantenir  i impulsar el debat de tots els
temes que es consultin al Consell de Ciutat

• S’accepta la proposta de calendari provisional de sessions de la Comissió
Permanent per a l’any 2005. Les sessions es convocaran amb el  temps
suficient i es podrà modificar de comú acord..

• Miguel Àngel Fraile proposa que es faci arribar als membres de la Comissió
Permanent la informació sobre els indicadors de qualitat de Barcelona.

• Els secretaris dels consells sectorials seran informats de les convocatòries
del grups de treball i podran assistir a les sessions.

• A través del correu electrònic es farà arribar als membres de la Comissió
Permanent la prova de la WEB del Consell, és una primera proposta i per
tant, encara  no s’hi pot navegar, es demana als membres de la Comissió
Permanent que revisin la proposta i que ens facin arribar les seves opinions
o aportacions per tal de millorar la WEB.

Secretaria del Consell de Ciutat
Barcelona, 9 de març de 2005


