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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT

Resum de la sessió de 7 de juliol de 2005

Assistència:
Assumpta Escarp, regidora de Participació Ciutadana, presidenta de la Comissió; Joana
Ortega  Alemany, Pere Alcober Solanas, Ricard Gomà Carmona, Xavier Florensa, David
Carceles Prujà, Antoni Navarro Monteys, Roser Vallhonesta Molins, Jordi Gras Mateu,
Alejandro Goñi Febrer, Fabià Mohedano Morales, Eulàlia Perarnau Clarasó, Jordi Ibañez
Munnè, Enric Estrenjer Mortes i Carme Blasi, Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat.

Excusen l’assistència: Alberto Villagrasa Gil, Miguel Angel Fraile Villagrasa, Rosa Gil
Garcia, Mª Àngels Serrano Aguilera. (se’ls fa arribar la documentació)

1.- Constitució de la nova Comissió Permanent. Informació del procés
d’eleccions

A la darrera reunió plenària del Consell es va acordar ampliar la Comissió Permanent,
la regidora A. Escarp informa sobre el procés d’elecció i presenta els nous membres de
la Comissió Permanent, donant-los la benvinguda.

- Roser Vallhonesta pels consells ciutadans de districte
- David Carceles pels consells sectorials de ciutat
- Eulàlia Perarnau pel Fitxer d’Entitats
- Rosa Gil per l’apartat de persones de rellevància ciutadana
- Enric Estrenjer per l’apartat del Registre Ciutadà.

Es lliura documentació detallada sobre les candidatures presentades, el procés de
votacions, el grau de participació i el resultat. En resum, el mes d’abril es va obrir un
termini de presentació de candidatures, es va procedir a l’elecció del segon
representant, mitjançant votacions, d’entre els membres de l’apartat que representava.
Per facilitar la votació, aquesta podia ser per correu o fax del 4 al 17 de maig o, per
qui volgués, el darrer dia per elecció presencial. Pels apartats Consells de districtes i
persones de rellevància ciutadana, les candidatures van ser úniques, en la resta
d’apartats es van presentar entre 2 i 5 persones.

S’aprova l’acta de la sessió anterior, de 9 de març de 2005. En relació als temes
tractats, Fabià Mohedano vol reiterar la preocupació sobre la coordinació entre els
Consells Sectorials. La regidora informa que s’està treballant en una taula de
coordinació de Consells.

2.- Seguiment dels grups de treball sobre els tres debats

Es lliura documentació sobre els Grups de treball, referida al procés seguit, situació i
previsions de calendari, així com els documents de síntesi de les primeres sessions del
grups sobre Habitatge i Immigració.
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• Debat d’habitatge: en fase de diagnosi, la segona sessió ha de tenir lloc el 13 de
juliol amb la participació de l’alcalde, es fa extensiva la invitació a participar-hi als
membres de la Comissió Permanent. El setembre / octubre tindrà lloc una sessió
informativa a càrrec de la Sra. Carme Trilla que presentarà el desplegament del Pla
pel dret a l’habitatge 2004-2007 de la Generalitat de Catalunya. Es comenten altres
accions empreses per l’expert Sr. Anton Costas en el marc de l’elaboració del Llibre
Blanc de l’Habitatge, de les quals es pot destacar:
- Constitució de la comissió d’experts (inici dia 5 de juliol de 2005) amb la

participació d’especialistes com: Anna Cabré, Joaquim Triadú, Carme Trilla...
- Consultes a agents de la ciutat: Cercle d’economia, promotors immobiliaris ...
- Encàrrecs d’informes específics: immigració, estudis metropolitans...

• Debat d’immigració: a càrrec de Jordi Sánchez i Juan José López Burniol. També
en fase de diagnosi, realitzades dues sessions i un qüestionari, amb un excel·lent
grau de participació. Altes accions previstes en el marc de l’informe final a realitzar
pels experts:
- Informes específics sobre immigració i salut, educació, espais públics...
- A traves del Consell Econòmic i Social es realitzarà un informe sobre immigració

i mercat de treball a la ciutat i la seva àrea metropolitana
Els resultats d’aquesta informes parcials s’incorporaran al debat en el grup de
treball.

• Debat d’espai públic i convivència: L’expert, Josep Ramoneda, ha realitzat uns

seminaris preliminars a càrrec d’experts com Joan Roca, Joan Subirats, Mikel

Aramburu, Ricard Gomà... que es recolliran en ponències. El debat en el Consell de

ciutat s’iniciarà a partir de setembre.

Cada debat té característiques i una metodologia pròpia, es respecta la manera de
treballar de cada expert. D’altra banda, la regidora A. Escarp constata la conveniència
de coordinar l’encaix dels 3 debats, que tenen importants punts en comú,
interrelacionant els respectius experts que els lideren: seminari conjunt dels 3 experts,
convidar-los en cada debat al Plenari del Consell de Ciutat,...

Diferents membres de la Comissió participen també en grups de treball, es dóna la
paraula per fer aportacions.

En relació al debat d’Immigració:

David Carceles planteja algunes qüestions relacionades també amb el resum sobre el
procés de regularització, sobre el que s’ha aportat un document per valorar al punt de
varis:
- Es va plantejar per part d’algunes entitats que l’enfoc per part de l’expert en el

grup d’immigració estava pensat més per ciutadans que per entitats. Es respon
que ja s’ha fet arribar a l’expert que ho té en compte. Igualment, la regidora
aporta que és important recollir també la percepció i el sentiment de la ciutat, en
el baròmetre es vincula sovint a qüestions de seguretat i cal conèixer-ho per
treballar la integració.
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- La situació de les 340.000 persones immigrants empadronades a Barcelona no
hauria de constar via Padró? La regidora A. Escarp explica que s’ha fet un informe
sobre la regularització. A Barcelona s’ha practicat una política activa
d’empadronament per facilitar l’accés als serveis bàsics, hi havia ja la major part
de la gent empadronada quan es va començar el procés de regularització.

- Es pot saber la quantitat de permisos de treball, etc a través de la Delegació del
Govern? La regidora A. Escarp explica el problema de què el govern treballa amb
dades a nivell de la província. En el procés de regularització Barcelona va suposar
més del 70% de la província. El regidor R. Gomà remarca que la proporció de
població irregular és de les més baixes, menor que a altres zones, sempre tenint
en compte la dificultat d’una font de coneixement fiable per la manca de
desagregació de dades.

- En relació al document sobre el procés de regularització, es preveu reforçar el
SAIER donat que se sap que té molta pressió de treball i hi ha entitats que
presenten recursos a través d’aquest servei? R. Gomà respon explicant la situació
del SAIER, servei que complementa els serveis normalitzats on es poden adreçar
les persones immigrants. S’ha produït un creixement molt fort de la demanda en
els darrers anys, per tant s’han incrementat també en gran mesura els recursos,
la llista d’espera actual manté uns paràmetres correctes, millors que els dels
Centres de Serveis Socials.

- L’empadronament de persones immigrants caduca als 2 anys? S’avisa d’ofici o
s’esborra? A. Escarp explica el procediment de baixa al Padró, només hi ha baixa
automàtica quan es duplica una alta, es revisa per part de l’INE a nivell estatal
periòdicament, és complex pel fort creixement i mobilitat.

- Sobre el procediment d’arrelament social, requereix informe del municipi,
l’Ajuntament preveu fer seguiment d’aquestes demandes? A. Escarp exposa que
per la via d’arrelament social hi ha poques demandes, l’informe es tramet a
Delegació de govern i no hi ha retorn a no ser que o demanin, habitualment es
tracta de persones ja arrelades.

A. Goñi comenta que en l’àmbit del comerç es treballa molt el tema de la immigració,
en algunes zones en 5 anys s’ha passat d’un 18% a un 87% de botigues
d’immigrants, la concentració és un problema però és millor no parlar de “ghetto”.

A. Gomà exposa que s’estan portant a terme 3 experiències comunitàries, al C/ St.
Pau, al C/ Hospital i al Poble Sec, liderades pels serveis de Mediació (Serveis
Personals) i proposa aportar-les al grup de treball.

P. Alcover remarca la importància de recollir què pensen els nouvinguts i A. Escarp la
de la participació dels propis immigrants. S’informa que l’expert té prevista una sessió
específica amb el Consell d’Immigració.

En relació al debat d’Habitatge:

A. Goñi comenta, en relació l’aportació sobre anuncis fraudulents que apareix a
l’informe, que hi ha vies per reclamar, via les OMIC es fan moltes denúncies.
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3.- Seguiment del PAM. Actuació Municipal 2003-2005.

Es lliura un resum del document, tot fent constar que l’extracte s’ha elaborat a partir
d’una versió en què manca una part important de joventut; en l’actual versió al web
municipal consta complet, es farà arribar la documentació en paper a qui ho desitgi.

El 3er any de mandat correspon fer avaluació i seguiment del PAM. Es planteja còm
incorporar la valoració al debat del Consell de Ciutat, tenint en compte els nivells de
ciutat, el territorial i el sectorial, que impliquen debats en els corresponents Consells.
En alguns Consells i districtes ja s’ha iniciat el debat (esport, districte de l’Eixample...).
Es proposa que el Consell de Ciutat aglutini els diferents debats de cada Consell de
participació. Diferents membres de Consells plantegen que en el procés d’elaboració
cada Consell va aportar propostes, es tractaria de revisar l’estat. El regidor P. Alcover
remarca la necessitat de síntesi i d’enfocar-ho a la definició de línies de treball.

Pel que fa als elements no recollits en Consells es demanarien a les corresponents
Àrees. És un procés lent, cal definir calendari cara la culminació en el tercer any de
mandat.

4.- Varis

- Presentació del web del Consell de Ciutat: es presenta la part oberta, que ja està
en marxa, s’està ultimant la part restringida, pensada amb una finalitat més
instrumental i operativa de cara els membres del Consell de ciutat i dels grups de
treball. A. Navarro agraeix la facilitat de disposar de la documentació dels grups
accessible on line. S’ha previst donar possibilitat de fer arribar missatges a través
de la secretaria del Consell de ciutat. A. Goñi proposa que qui desitgi pot oferir
l’adreça electrònica oberta a tothom. Adreça bcn.es/conselldeciutat

- Es lliura el document “El procés de normalització de persones immigrants.
Actuacions de l’Ajuntament de Barcelona”. S’ha comentat anteriorment en relació al
grup de treball d’immigració.

- Informacions: baixa al Consell de Ciutat de la Sra. Encarna Roca, per
incompatibilitat, ja que l’han nomenada magistrada del Tribunal Suprem.

- E. Estrenjer intervé en relació a l’Àrea Verda: vol manifestar que tot i que havia
plantejat una protesta en el plenari a St. Andreu, amb l’experiència ho valora
positivament, a l’Eixample ara es pot aparcar. A. Escarp aporta informació sobre
darreres dades amb augment de viatgers en transport públic, si bé cal un període
més ampli per valorar.

Barcelona, juliol de 2005.


