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DADES IMPORTANTS

REUNIONS
29 PLENARI

REUNIONS2

RECOMANACIONS27

PERSONES
ASSISTENTS (mitjana)

DICTÀMENS/
MANIFESTS

56
7REUNIONS

PERMANENTS
7

PERSONES
ASSISTENTS12 (mitjana)

REUNIONS DE 9
GRUPS DE TREBALL

GRUPS DE
TREBALL

20

PERSONES PONENTS
I/O EXPERTES22

PERSONES
ASSISTENTS8,35
(mitjana)

(2 explicacions de retorn)

ACORDS
“Declaració sobre els certificats digitals exigits a les
associacions”.
“Dissolució Consell Municipal d’Entitats Barcelona”.

TANCATS
COOPERACIÓ PÚBLICOPRIVADA I
DESIGUALTATS I VULNERABILITAT
PRESSUPOST I ORDENANCES 
MUNICIPALS 2020
MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2018

AD HOC
VISIBILITAT I COMUNICACIÓ
DESPLEGAMENT DE NORMES DE 
PARTICIPACIÓ
CONSELL CONSULTIU ASSESSOR 
DE BTV

OBERTS
COOPERACIÓ PÚBLICOPRIVADA II
EMERGÈNCIA HABITACIONAL



CONCLUSIONS SOBRE LES DESIGUALTATS
I VULNERABILITATS A BARCELONA

OBJECTIU
Reafirmar els compromisos adquirits amb l’Acord i Estratègia 
d’inclusió i reducció de les desigualtats socials. Reivindicar 
les aportacions del Consell Municipal de Benestar Social.

Donar un caràcter 
més redistributiu 
als impostos i 
despeses  munici-
pals.

Garantir el drets 
socials, en espe-
cial l’accés a 
l’habitatge.

Més ocupació 
digna.

Incrementar les 
oportunitats  
educatives i 
culturals al llarg 
de la vida.

Enfortir els  serveis 
i les xarxes comu-
nitàries de les 
persones, l’econo-
mia de proximitat 
i la participació 
activa.

Combatre l’exclu-
sió social, la pobre-
sa energètica i les 
actituds discrimi-
natòries.

Menys desigualtats 
territorials i barris 
més resilients. 
Mobilitat sosteni-
ble.

Abordar la salut 
des d’una mirada 
integral, comuni-
tària, de gènere i 
preventiva.
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CONCLUSIONS SOBRE LA COOPERACIÓ
PÚBLICO-PRIVADA

“La ciutat la fem entre totes i tots: ciutadania, 
administració municipal, i entitats. Des 
d’aquesta perspectiva, som corresponsables en 
treballar per a reduir les desigualtats de la 
nostra ciutat. Cal destacar la feina que moltes 
entitats porten a terme, motiu pel qual cal 
incloure-les i considerar-les en l’establiment de 
les regles del joc. És per això que és bàsic 
potenciar la concertació de serveis públics i 
privats en tot allò que té a veure amb el sistema 
d’acreditació i homologació, els sistemes mixts 
de control, la formació de personal tècnic, la llei 
de mecenatge i el marc legal de contractació.”

“Des del Consell de Ciutat hem analitzat i revisat les fites que es va marcar la ciutat en l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. En aquest sentit, hem detectat que en molts aspectes no 
hem arribat a aconseguir allò que ens havíem marcat, fet que ens mostra que, tot i els esforços 
que s’estan duent a terme, encara ens queda molt per fer. Pendents de les seves recomanacions, 
ens erigim com a altaveu del Consell de Benestar Social i de les seves conclusions, i com a 
Consell de Ciutat ens comprometem a fer un seguiment anual sobre el compliment de les fites 
de l’Acord (intentant aterrar-les i aportant concreció) per reduir la desigualtat en la distribució de 
la renda i les desigualtats socials territorials, garantir els drets socials i l’accés a l’habitatge i 
augmentar les oportunitats d’ocupació digna, inclusiva i de qualitat,  incrementar l’equitat 
educativa i les oportunitats formatives i culturals, eliminar l’estigmatització i la segregació social, 
i abordar la salut des d’una mirada transversal i comunitària”.

MARÇ 2019

DESEMBRE
2019



CONCLUSIONS SOBRE PRESSUPOSTOS
I ORDENANCES FISCALS 2020

OBJECTIU
RECOMANACIONS

Conèixer i debatre la proposta de pressupostos municipals i 
ordenances fiscals, i els resultats dels indicadors de  gestió.

Que TMobilitat 
sigui realitat a curt 
termini: incentivar 
l’ús del transport 
públic.

Bonificar IBI per 
energia solar. Pres-
sionar proveïdores 
energètiques: 

Crear una sessió 
específica: orde-
nances fiscals 
relacionades amb 
entitats. 

Crear una sessió 
per parlar sobre 
subvencions i 
convenis per 
associacions i 
entitats. 

Recalcular la taxa 
d’escombraries 
per a que s’ajusti 
més al servei. 

Invertir més per 
reduir la contami-
nació i per a la 
transformació    
ambiental.

Col·laborar amb 
entitats socials per 
a reconduir les 
polítiques d’habi-
tatge. 

Invertir tenint en compte 
les conseqüències per la 
ciutadania. 

No hem de tenir por a  
endeutar-nos, si l’endeu-
tament està justificat.

preu
compra

preu
venda

Possibilitat d’oferir 
bonificacions en la 
taxa d’escombra-
ries per entitats.

DESEMBRE
2019

conselldeciutat.barcelona
@consellciutat


