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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT

Resum de la sessió de 2 de novembre de 2005

Assistència:
Assumpta Escarp, regidora de Participació Ciutadana, presidenta de la Comissió. Josep
Ramoneda, ponent convidat. Maite Fandos, Pere Alcober, Elsa Blasco i Núria Massana, en
representació dels partits polítics. Antoni Navarro Monteys, Roser Vallhonesta Molins, Jordi
Gras Mateu, Alejandro Goñi Febrer, Fabià Mohedano Morales, Eulàlia Perarnau Clarasó, Mª
Assumpció Vilà Planes, Rosa Gil Garcia, Miguel Angel Fraile Villagrasa, Enric Estrenjer
Mortes, Mª Àngels Serrano Aguilera. Carme Blasi, Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat.

Excusen l’assistència: Jordi Portabella, David Carceles.

Sessió realitzada a la Sala Lluís Companys, de 18:30 a 20:30 h.

Ordre de dia:

 Presentació d’un avanç de conclusions del Seminari sobre Espai públic i convivència, a
càrrec del Sr. Josep Ramoneda, del CCCB

 Preparació de la sessió plenària del Consell de Ciutat de 22 de novembre de 2005
 Informacions, precs i preguntes

Avanç de conclusions del Seminari sobre Espai públic i convivència,
a càrrec del Sr. Josep Ramoneda, del CCCB

El Sr. Ramoneda explica que s’ha realitzat el seminari amb una durada d’aproximadament
un any i que encara no està tancat, s’estan treballant les conclusions que encara no estan
disponibles i que es faran arribar un cop concloses, avui farà un resum en tant que avanç
de l’exposició prevista pel Plenari del Consell de Ciutat. Cita una relació dels ponents i
passa a exposar la intervenció, de la qual es fa un resum.

L’espai públic és un element central per poder parlar de ciutat, sinó hi ha espai públic, no
hi ha ciutat.
Barcelona té una important tradició d’espai públic, està implicada, és un concepte arrelat a
la ciutadania. En els darrers anys s’ha produït una evolució, nous fenomens socials, canvis
d’actors, que l’afecten. Ha variat la condició, la cultura, han aparegut nous grups, vells i
nous usuaris en disputa per l’espai públic. En conseqüència, actualment és difícil distingir
entre espai públic i espai privat.
Formula una distinció entre tipus d’espais: espais vida, espais socials, espais de negocis.
Entre els problemes, destaca canvis importants recents: l’especialització, la privatitizació, la
tematització... Cal distingir i no generalitzar, l’impacte i els usos són diversos. És un espai
de complexitat. Cal desenvolupar el concepte de i les possibilitats d’un ús sostenible de
l’espai públic, per exemple, en el cas de l’impacte del turisme.
Independentment de les mesures administratives, la reflexió és indispensable. És clau el
punt d’establir els seus possibles límits: 1) la resistència (degradació), 2) les possibilitats de
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convivència. Com a conseqüència dels canvis, a banda de pensar possibles reformes de
caire administratiu com les ordenances o altres, és necessari estudiar formes eficients de
mediació, que constitueixen la veritable solució i possibiliten la normalitat democràtica.

El Sr. Jordi Gras exposa que li resulta difícil entendre la metodologia en aquest debat,
diferent als altres en curs al Consell de Ciutat; demana disposar del document per escrit i
planteja que en la sessió Plenària es repetirà el mateix discurs.
La regidora Assumpta Escarp al·lega que cada debat segueix una metodologia segons la
proposta del respectiu ponent; en aquest cas s’ha fet un treball previ per part dels experts i
el debat en el Consell de Ciutat s’iniciarà en el Plenari del Consell del dia 22 de novembre,
per continuar i aprofundir la reflexió posteriorment en el grup de treball. Avui s’ha
presentat un avanç per tal que la Comissió Permanent tingui elements per preparar el
Plenari, donat que l’objectiu de la present reunió és concretar el procés metodològic a
seguir en el debat en aquest Plenari, que va acompanyat d’altres instruments. Altres
membres comenten que en els altres debats no es disposa tampoc de conclusions, sinó
que estan en procés i que també es podrien presentar al Plenari. La representant d’ICV-EU
i A demana poder disposar del document abans del Plenari.

El Sr. Ramoneda explica que estava previst acabar el seminari el mes de juliol i s’ha
allargat. Ofereix la possibilitat que els membres del grup de treball d’Espai públic del
Consell de Ciutat participin en alguna de les sessions del seminari amb els experts. Des del
CCCB s’ha decidit continuar el grup de treball i es pot mantenir en “feedback” amb el
Consell de Ciutat.

Sobre el procés a seguir en el debat d’Espai públic i convivència al Consell de
Ciutat, s’acorda que el Sr. Ramoneda exposarà el document de conclusions en el Plenari
del Consell el dia 22 de novembre, i el farà arribar per posar-lo a disposició dels membres
del Consell amb anterioritat al Plenari. El document i el debat en el Plenari del Consell
serviran com a inici de la reflexió en el sí del grup de treball del Consell de Ciutat, el qual
es convocarà oportunament. El debat contemplarà una fase de reflexió i diagnosi i una de
propostes, i es presentaran les conclusions en un Plenari posterior del Consell de Ciutat.

Preparació de la sessió plenària del Consell de Ciutat

La regidora Assumpta Escarp informa de que la sessió es convoca pel dia 22 de novembre
a les 6h de la tarda, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. En l’ordre del dia del
Plenari, tal com ja s’havia avançat en l’anterior reunió de la Comissió Permanent, es
preveuen com a punts principals:
 el debat d’Espai públic i convivència, que inclourà l’exposició del Sr. Ramoneda i la

presentació del projecte d’Ordenança de convivència
 el preceptiu debat de pressupostos i ordenances fiscals per l’exercici 2006.

Sobre l’ordenança de convivència, la regidora exposa el procés previst: fins el 9 de
novembre es troba en període d’esmenes per part dels grups polítics i el dia 10 es
disposarà del text final del projecte. En el procés participatiu es preveu sotmetre el
projecte a debat, a banda del Consell de Ciutat, en els Consells de districte que ho desitgin,
a qui també es sotmeten els pressupostos i ordenances fiscals. Es comenta el calendari
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previst, les sessions tindran lloc entre el 12 de novembre i el 10 de desembre. El projecte
d’Ordenança també es presentarà a d’altres Consells que ho sol·licitin.

El Sr. Jordi Gras al·lega que algunes de les sessions dels Consells de districte estan
previstes en data posterior a la celebració del Plenari del Consell de Ciutat i que seria bo
haver-ho discutit prèviament en els districtes. La regidora respon que s’ha fixat el calendari
segons disponibilitat dels Consells i que era difícil combinar-ho abans del dia 22. Els debats
es recolliran en una memòria participativa.

S’acorda que no té sentit entrar en debat en la Comissió Permanent, el projecte final es
farà arribar a tots els membres i es debatrà en el Plenari del Consell de Ciutat. Igualment,
s’acorda demanar la complimentació d’un qüestionari a les persones membres del Consell
per tal de facilitar el debat.

Sobre el pressupost, la regidora explica que es presentaran els grans conceptes i línies, així
com el resum de cada capítol. Igualment avança els trets bàsics de les ordenances fiscals.

Informacions, precs i preguntes

 Alguns membres plantegen un possible canvi de data del Plenari ja que coincideix amb
un partit de la lliga de campions del FC Barcelona i pot afectar l’assistència. Es respon
que s’ha fixat tenint en compte agendes de diferents persones participants i que no es
possible modificar-ho.

 El Sr. Enric Estrenjer exposa que seria bo plantejar una única Àrea Verda per tot
Barcelona. Es respon que d’aquesta manera no s’aconseguirira l’objectiu de l’Àrea
Verda, que és facilitar més aparcament pels veïns de cada barri i incentivar l’ús del
transport públic.

 El Sr. Fraile comenta el canvi de sistema de recollida de residus i com afecta les taxes,
demanant que el concepte consti especificat al rebut uqe es paga.

 El Sr. Navarro demana una previsió de calendari. Carme Blasi avança una previsió a
grans trets i en funció de l’evolució del treball de cada expert en els respectius debats
al Consell:

- Abril – maig 2006: Sessió plenària amb la presentació de l’Informe
preliminar del debat d’Habitatge

- Setembre 2006: Sessió Plenària sobre el debat d’Immigració.
- Novembre – desembre: Sessió Plenària sobre Pressupostos i Ordenances

fiscals.

Sobre l’estat de cada grup, la informació està disponible al web del Consell de Ciutat.

La regidora informa de que hi ha previstes algunes substitucions de membres del Consell
de Ciutat que han renunciat, de les quals s’informarà properament.

Barcelona, novembre de 2005.


