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1. Presentació 

 

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, 

en el qual les i els representants de l’Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de 

la ciutat amb la recerca constant del compromís i la corresponsabilitat. 

 

És un espai plural format per representants d’entitats i institucions de diferents sectors i àmbits 

territorials, format per representants polítics, per persones expertes en diversos temes, i per 

veïns i veïnes expertes en viure la ciutat. Aquesta diversitat és bàsica per exercir la seva funció 

principal: assessorar l’Ajuntament en els temes de ciutat. Es basa en criteris de legitimitat i 

representativitat a fi de ser el gran espai de representació cívica de la ciutat. 

 

Per fer-ho, el Consell es reuneix, s’informa, fa recomanacions, les debat i aprova un document 

de conclusions (dictamen), que és el document on es recullen les diferents mirades i opinions 

que hi ha sobre un tema. L’Ajuntament, estudiant i tenint en compte aquest document, dissenya 

i executa la seva acció pública. 

 

A la Comissió Permanent del dia 23 de febrer de 2022, es va aprovar que aquesta memòria es 

presentaria al Plenari Municipal tan bon punt el nou Reglament de Participació Ciutadana ho 

permeti.  

 

Qui composa el Consell de Ciutat? 

  

 

Presidència  

 

Vicepresidències 

 

 

Un o una representant de cada consell 

ciutadà de districte 

 

 

Un o una representant dels 

grups municipals 

 

 

Representants d’entitats i associacions 

inscrites en el Fitxer General d’Entitats (fins 

a quinze) 

 

Un o una representant de cada 

consell sectorial de ciutat 

 

 

Ciutadans i ciutadanes provinents del padró 

municipal (fins a vint-i-cinc persones) 

 

Institucions significatives de la 

ciutat (fins a vint-i-cinc) 

 

 

El o la síndica de greuges, que actua amb 

veu però sense vot 

 

Persones de renom ciutadà 

(fins a quinze) 
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2. Activitat desenvolupada 

 

Durant aquest any, el Consell de Ciutat ha portat a terme 40 reunions d’estructura organitzativa, 

la qual està composta per:  

 

- El Plenari 

- La Comissió Permanent 

- Els grups de treball 

 

 

D’aquestes 38 reunions, 29 han estat dels grups de treball i comissions, 9 de la Comissió 

Permanent i 2 del plenari. La mitjana de persones assistents per reunió, excloent els Plenaris, 

és de 13,17 (10,23 en els grups de treball).  

 

Alguns dels grups de treball anaven treballant des d’anys anteriors, i d’altres s’han activat 

durant aquest 2021. Aquest any s’han obert 3 grups de treball i en total hi ha hagut 9 grups 

actius. 

 

En la següent infografia mostrem els conjunt de dades que permeten tenir una visió global de 

l’activitat del Consell durant l’Any 2021.   
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A desembre de 2021, l’estat dels grups de treball és el següent: 

 

Tancats (han finalitzat la seva activitat): 

• Grup de treball Memòria d’activitat 2021. Dictamen aprovat abril 2021. 

• Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària. Dictamen aprovat juliol 2021 

• Grup de treball Pressupost i Ordenances Municipals 2022. Dictamen aprovat el 

desembre de 2021. 

 

Tancats (retorn) 

• Desigualtats i vulnerabilitats. Dictamen aprovat desembre 2019. Retorn gener 2021 

• Emergència habitacional. Dictamen aprovat maig 2020. Retorn juliol 2021 

 

Oberts (continuaran la seva feina durant el 2022): 

• Barcelona Postpandèmia. Iniciat al mes de febrer de 2021.  

• Comissió de seguiment del PAM i dels Pressupostos participatius. Dictamen del Pla 

d’Actuació Municipal aprovat febrer 2021. En marxa des del 2020.  

 

Ad hoc (convocats puntualment per a tractar algun aspecte en concret): 

• Participació en el procés de selecció de la Sindicatura de Greuges  

• Grup de treball Implementació de normes de participació. Malgrat no haver tingut cap 

reunió aquest any com a grup, el procés de renovació dels membres del Consell 

s’emmarca en aquest àmbit. Els avanços en la renovació s’han anat explicant en la 

Comissió Permanent, i a més, s’han celebrat les següents reunions especials:  

o Sessió informativa pels ciutadans del padró. 

o Sessió per la renovació de les persones representants a la permanent del 

sector de les persones de renom i de les entitats més significatives.  

 

L'activitat que es presentarà al llarg d'aquesta memòria que ha desenvolupat el Consell de 

Ciutat, ha estat assistida i acompanyada en tot moment per la secretaria de l'Ajuntament de 

Barcelona que durant l'any 2021 ha estat composada per: 

 

Natàlia Amoròs    (secretaria jurídica) 

Andreu Parera     (secretari tècnic) 

 
Servei de Suport a la Secretaria Tècnica gestionat per part de l'empresa EIDOS Dinamització 

Social: Yolanda Jiménez  (coordinació), Pilar Blancafort (dinamització), Miquel Àngel Guasch 

(dinamització), Santi Marquès (web), Sira Jodar (comunicació), Míriam Clua (comunicació).   
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Plenari 

 

 

Reunions 

8 de juliol de 2021 

13 de desembre de 2021 

 

Durant el 2021 es van realitzar dues sessions del Plenari en format semipresencial, als mesos 

de juliol i de desembre. A la sessió del mes de juliol hi van assistir 68 membres de ple dret, i a 

la reunió de desembre 62, amb una mitjana d’assistència del  57,58% del total de membres del 

Consell. La mitjana d’acords per sessió és de 3,5 considerant que un d’ells és l’aprovació de 

l’acta de la sessió anterior. Com a novetat, la reunió de desembre es va celebrar en la sala de 

plens del la Seu del Districte Sants-Montjuïc.  

 

3 Dictàmens: 

 Pla d’Actuació Municipal, 35 vots a favor, 1 en contra i 18 abstencions  

 Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària, 46 vots a favor, 0 en contra i 

0 abstencions  

 Pressupostos i Ordenances Municipals 2022, 30 vots a favor, 1 en contra i 11 

abstencions 

 

Memòria del 2020: 

 Memòria del Consell de Ciutat 2021,  46 vots a favor, 0 en contra i  10 abstencions 

 

3 Acords relacionats amb temes d’interès i actualitat per la ciutat: 

 Declaració “Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa” 

del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. 

 Adhesió a la Declaració Institucional de suport i recolzament a la Palma. 

 Comunicat llibertat d'expressió artística 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/05/08/la-comissio-permanent-suneix-al-manifest-alcem-nos-per-una-reactivacio-ecologica-social-i-economica-justa/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/05/08/la-comissio-permanent-suneix-al-manifest-alcem-nos-per-una-reactivacio-ecologica-social-i-economica-justa/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/02/23/manifest-sobre-la-llibertat-dexpressio-artistica/
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Comissió Permanent 

 

 

Reunions 

20 de gener de 2021 

17 de febrer de 2021 

24 de març de 2021   

28 d’abril de 2021 

26 de maig de 2021 

30 de juny de 2021 

29 de setembre de 2021 

27 d’octubre de 2021 

24 de novembre de 2021 

 

Durant el 2021 s’han portat a terme 9 reunions de la Comissió Permanent, una més que l’any 

anterior.  

 

D’acord amb el Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona, és funció de la Comissió 

Permanent “vetllar per l’impuls i el bon funcionament del Consell de Ciutat, així com d’assistir 

en les seves funcions a la presidència”. Per tal de donar compliment a aquesta funció, es reuneix 

aproximadament un cop al mes. Des del mes de maig, i per tal de respectar les mesures de 

seguretat marcades per la Covid, s’ha seguit un format semipresencial en les reunions, 

permetent a les assistents a participar de manera tant presencial com telemàtica. 

 

Està formada per 22 persones amb dret a vot, assistides per la Secretaria del Consell. La mitjana 

de participació per al 2021 ha estat de 16,11 assistents per sessió, 13,55  membres del Consell. 

El que significa que ha assistit el 61,6% dels seus membres. Cal tenir en compte que hi ha 

reunions a les quals qui assisteix per part d’un partit polític no és regidor, per tant es 

comptabilitza com a assistent però no com a membre assistent.  La Comissió Permanent és 

l’encarregada de fer el seguiment i impulsar la feina realitzada pels grups de treball i establir els 

temes que passen a ser tractats pel Plenari del Consell, motiu pel qual necessita el quòrum 

mínim de la meitat dels seus membres per aprovar els acords presos.  
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Qui en forma part? 

 

Membres 
 

- Alex Goñi, Vicepresidència segona i president de la PIMEC 

- Àngels Guiteras, Persona de renom ciutadà (ABD fins novembre 2021) 

- Anna Balletbò, Persona de renom ciutadà 

- Antonio Fortes, Consell Ciutadà del Districte 9- Sant Andreu 

- David Franquelo, Consell de la Joventut de Barcelona 

- Elisenda Alamany, Grup Municipal ERC 

- Elisenda Roca, Ciutadania del padró 

- Emilia Macias, CCOO 

- Esther Vallés, Ciutadania del padró 

- Enric Francés, Consell Municipal Associacions de Barcelona 

- Eva Parera, Grup Municipal Barcelona Pel Canvi 

- Ferran Mascarell, Grup Municipal Junts per Catalunya 

- Francisco Sierra, Grup Municipal Ciutadans (a partir juny 2021) 

- Joan Bordetas, Consell Ciutadà del Districte 2 - L'Eixample 

- Joan Martínez, Consell Assessor de la Gent Gran 

- Juanjo Casado, UGT 

- Laia Bonet, Grup Municipal PSC 

- Marc Serra, Regidor de Drets de Ciutadania i Participació i Grup Municipal 

Barcelona en Comú 

- Montserrat Morera, Vicepresidència primera i presidenta del CAB 

- Oscar Ramírez Lara, Grup Municipal PP 

 

Membres que han finalitzat el seu mandat l’any 2021  

- Albert Recio, Fed. Ass. Veïnals de Barcelona (FAVB) (fins novembre 2021) 

- Delfí Cosialls, Registre Ciutadà (fins novembre 2021) 

- Josep Lluís Alonso, Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa (fins novembre 2021) 

- Laura Rojas, Persona de renom ciutadà (fins novembre 2021) 

- Marilén Barceló, Grup Municipal Ciutadans (fins maig 2021) 

- Montse Ferrando, Registre Ciutadà (fins juliol 2021) 

- Raquel de Haro, CCOO (fins abril 2021) 
-  
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Grups de treball finalitzats 

 

Es passa a detallar la composició, els objectius i l’estat de cada grup en el corresponent apartat. 

Tots els dictàmens i retorns per part de l’Ajuntament es poden trobar a 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/  

 

Als grups de treball han participat 

persones integrants del Consell de 

Ciutat, així com persones de les entitats 

i institucions que l’integren, siguin o no 

les representants al Consell. A més, han 

contribuït als debats diverses persones 

en clau de referents o persones 

expertes en la matèria a treballar, el nom 

de les quals es recull en l’Annex I, al final 

d’aquest document. 

 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/
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Memòria d’activitat 2020 

 

 

Reunions 

19 de febrer de 2021 

 

 

Objectius / context 

 

El primer trimestre de 2021, com és habitual, es va crear un grup de treball per a dur a terme la 

tasca d’elaboració de la memòria d’activitat. Es va celebrar una única reunió d’aquest grup en 

la qual es van presentar les dades de funcionament del Consell de Ciutat durant el 2021 als 

membres del grup, amb l’objectiu de poder elaborar conclusions, reflexions i propostes de millora 

un cop considerades l’estat d’execució de les propostes de millora de l’anterior memòria. Els 

membres del plenari Consell de Ciutat va aprovar el dictamen del grup de treball (la 

memòria) de forma telemàtica en data 22 d’abril de 2021. 

 

Propostes de millora i reptes 

 

La memòria recollia una sèrie de propostes de millora i reptes per al següent any, si les vols 

conèixer, prem al següent enllaç:  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/124428/1/Memoria%20CdC%20

2020.pdf 

 

Qui en forma part? 

 

Membres 

- Joan Martínez, Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG) 

- Montserrat Morera, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

- Cristina, Unió d’Entitats de la Marina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/124428/1/Memoria%20CdC%202020.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/124428/1/Memoria%20CdC%202020.pdf
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Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària  

 

 

Reunions 

27 d’abril de 2021 

5 de maig de 2021 

 

Objectius / context 

 

La intenció del Consell de Ciutat és mantenir de manera estable aquest grup, donant d’alguna 

manera continuïtat al grup de Desigualtats i Vulnerabilitats que ja havia existit anteriorment. Per 

evitar la dispersió, es proposa posar l’èmfasi en un tema concret en cada moment. En referència 

a aquest dictamen, s’ha centrat en l’Emergència Alimentària. 

 

Aquest grup va néixer amb el nom Acció Comunitària, l’emergència alimentària i desigualtats i 

vulnerabilitats, amb l’objectiu d’aportar la visió del Consell de Ciutat en relació amb l’Emergència 

Alimentària a la ciutat. Aquest primer objectiu es complementa amb un altre: Traslladar les 

reflexions i/o recomanacions a la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible aportant idees en relació 

amb la situació d’emergència alimentària que ha empitjorat a causa de la crisi derivada de la 

pandèmia.    

 

En el transcurs de les primeres reunions, es va acordar que els objectius del grup anirien dirigits 

a treballar, des d’una visió àmplia i global, les causes de les desigualtats econòmiques i socials 

a la ciutat de Barcelona relacionades amb l’emergència alimentària, posant el focus en aquelles 

que siguin competència municipal de la ciutat de Barcelona. Com a punt de partida, es considera 

que la pobresa que és un fenomen global, multicausal i difícilment abordable en tota la seva 

magnitud des d’aquest grup de treball. Tanmateix, podem fer visible les necessitats dels 

col·lectius més vulnerables de la ciutat.  

 

El Consell de Ciutat va aprovar el dictamen del grup de treball en el plenari del dia 8 de 

juliol de 2021.  

 

Si voleu saber que es va aprovar al plenari podeu consultar-ho al següent enllaç:  

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/#2021 

 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/#2021
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Qui en forma part? 

 

Membres 

- Alex Goñi, PIMEC 

- Álvaro Clapés-Saganyoles , PIMEC 

- Aitor Urkiola , Consell Municipal de Cooperació Internac. per al Desenvolupament 

- Albert Recio, Federació d'Assocacions De Veïns i Veïnes De Barcelona 

- Amadou Bocar Sam Daff, Persona de renom ciutadà   

- Àngels Guiteras, ABD 

- Anna Mulà Arribas, Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels 

Animals 

- Elisa Gutierrez Rubio, ABD 

- Enric Canet, Casal dels infants 

- Enrique Delgado , Taula d'Entitats de Sarrià 

- Javier Garcia, Federació d'Entitats Llatinoamericanes (FEDELATINA) 

- Joan Martinez, Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG) 

- Joan Vidal, Associació Músic Cultural Más Guinardó 

- Juanjo Casado, UGT- Unió General de Treballadors 

- Luïsa Erill i Albajès, Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. 

- Maria del Carmen Penella , Registre ciutadà 

- Maria Rosa Lunas, Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i 

famílies (FOCAGG) 

- Mònica Plana, ABD 

- Núria Esterri , Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. 

- Núria Font Revilla, Federació d'Ateneus de Catalunya 

- Rodrigo Araneda, ACATHI 

 

Persones convidades 

- Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política 

Alimentària 

- Eugènia Piola, Investigadora i professora Universitat de Barcelona 

- Josep Antoni Arroyo, Director operativa programa Alimenta 

- Lluis Torrens, Director Innovació Social, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 

Feminismes i LGTBI  

- Marta Llobet, Professora de l'escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona i 

investigadora UB 

- Montserrat Calvo, Centres de Proximitat del Servei d'Acció Comunitària 
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- Sergi Marti, Cap del Departament de Participació Social Àrea de Drets Socials, Justícia 

Global, Feminismes i LGTBI 

- Sònia Fuertes, Comissionada d'Acció Social, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 

Feminismes i LGTBI 

 

 

 

 

 

  



   
 

 
16 

 

Pressupostos Municipals i Ordenances Fiscals 2022  

 

 

Reunions 

2 de novembre de 2021 

11 de novembre de 2021 

15 de novembre de 2021 

 

En referència als pressupostos de 2022,  abans de la primera reunió del Grup de Treball d’aquest 

any, es va fer arribar a tots els seus membres, un resum del projecte de pressupostos i 

ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2022, amb l’objectiu de ser debatut 

en les corresponents sessions per, posteriorment, aprovar el dictamen amb l’opinió pel Consell 

de Ciutat.  

 

Per a treballar el projecte de pressupost i ordenances, com és habitual, es van dur a terme tres 

reunions: una primera en la qual l’Ajuntament va presentar i explicar en profunditat el seu 

projecte i va respondre a les recomanacions efectuades pel Consell en anteriors anys; una 

segona perquè els diferents grups municipals de l’oposició presentessin els seus 

posicionaments al respecte, amb l’objectiu de millorar el dictamen; i una tercera destinada a 

l’elaboració de propostes i recomanacions del grup de treball envers els Pressupostos i 

Ordenances Fiscals 2022 que es recullen en l’esmentat Dictamen del Consell de Ciutat.  

 

El Consell de Ciutat va aprovar el dictamen del grup de treball en el plenari del dia 13 de 

desembre de 2021.  

 

Conclusions 

 

El dictamen recull 13 recomanacions a ser considerades per part de l’Ajuntament, i una reflexió 

final. Podeu consultar el dictamen i el retorn de l’Ajuntament en el següent enllaç: 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/#2021 

 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/#2021
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Qui en forma part? 

 

Membres 

- Albert Recio, Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) 

- Anna Balletbò, Persona de renom ciutadà 

- David Franquelo, Consell Joventut de Barcelona (CJB) 

- Daniel Martín, Ciutadania del padró 

- Elisenda Roca, Ciutadania del padró 

- Emilia Macias, CCOO 

- Joan Vidal, Associació Músico cultural Mas Guinardó 

- Josep Mª Parcerisa, Persona de renom ciutadà 

- Luis Pich Aguilera, Ciutadania del padró 

- Mª Isabel Ruiz, Ciutadania del padró 

- Miquel Àngel Aragon, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

- Montse Morera, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

- Neus Borrell, Unió d’Entitats de la Marina – Zona Franca 

- Ramon Nicolau, Persona de renom ciutadà 

- Raquel Morera, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

- Roger Fatjó, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
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Persones convidades  

- Albert Dalmau, Gerència d’Economia, Recursos i Promoció econòmica 

- Antoni Mora, Direcció Planificació Estratègica i Fiscalitat 

- Carlos Vivas, Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 

- Ferran Mascarell, Grup Municipal Junts per Catalunya 

- Geman Prado, Grup Municipal Ciutadans 

- Jordi Angusto, Grup Municipal ERC 

- Josep Manel Medrano, Direcció Planificació Estratègica i Fiscalitat 

- Mari Carmen Fernández, Primera Tinència d’Alcaldia 

- Milagros Casas, Grup Municipal Barcelona pel Canvi 

- Óscar Ramírez, Grup Municipal PP 

- Raúl Fontanet, Direcció Planificació Estratègica i Fiscalitat   
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Grups de treball actius 

 

Comissió Seguiment PAM i Pressupostos Participatius 

 

 

Reunions 

19 de gener de 2021 

2 de febrer de 2021 

4 de març de 2021 

13 d’abril de 2021 

2 de juny de 2021 

14 de juliol de 2021 

 

Objectius / context 

 

Aquest és un dels grups preceptius del Consell de Ciutat. El grup de treball ha d’estar informat i 

ha realitzar recomanacions que millorin el procés participatiu i els continguts del Pla d’Actuació 

Municipal (PAM), a més de fer un seguiment a mig mandat i al final del mandat. Des de l’any 

2020, també va passar a fer un seguiment dels processos dels Plans d’Actuació de Districte 

(PAD) i dels Pressupostos Participatius. Es va constituir aquesta Comissió amb dos objectius: 

ser el grup impulsor del procés, i debatre els continguts. D’una banda, avaluar el procés 

participatiu i veure si la proposta és l’adequada; i, d’altra banda, elaborar un dictamen sobre els 

continguts del PAM. Les persones expertes només participen en l’acompliment del primer 

objectiu. D’altra banda, la Comissió Assessora de processos participatius de ciutat forma part 

del Consell de Ciutat i participa en aquest grup de treball.  

 

En aquest any, s’han celebrat sis reunions d’aquest grup de treball. El 19 de gener de 2021 es 

va celebrar l’última reunió d’aquest grup dedicada a l’elaboració del Dictamen del Pla d’Actuació 

Municipal (PAM). En ella es van resoldre dubtes concrets sobre la metodologia i el contingut del 

PAM, així com la formulació de recomanacions per part del grup de treball. El Dictamen 

d’aquesta part va ser aprovat pel Plenari de forma telemàtica el dia 19 de febrer.  

 

Les altres cinc reunions del grup, es van dedicar al seguiment del procés dels Pressupostos 

Participatius i dels PAD. En la reunió del 2 de febrer, es va presentar l’estat del procés, que 

havia quedat aturat per la pandèmia, i es va compartir la reflexió sobre si tenia sentit continuar 

amb el procés de pressupostos participatius donada la situació de l’últim any. Després de 

contrastar-ho també amb els grups municipals, el 25 de febrer de 2021 es va decretar la represa 

d’aquest. Les següents reunions es van convocar per informar de les diferents fases del procés 

i recollir les valoracions i aportacions del grup de treball.  
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Estat actual (desembre 2021) 

 

En l’última reunió del grup celebrada el dia 14 de juliol, es va compartir l’informe preliminar de 

les votacions dels Pressupostos Participatius, amb la intenció de donar pas a un espai per a fer 

propostes de millora per part dels membres del grup. La comissió es tornarà a convocar una 

vegada es disposi d’un informe més global.  

 

El grup continua actiu amb l’objectiu de fer un seguiment de l’execució dels projectes. 

 

Conclusions 

 

Podeu consultar els acords en el següent enllaç:  

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/ 

 

 

 

 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/
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Membres  

- Aitor Urkiola, Consell Municipal de Cooperació Internac. per al Desenvolupament 

- Alex Goñi, PIMEC 

- Álvaro Clapés-Saganyoles, PIMEC 

- Carme Riu, Consell Rector IMD 

- Eduard Llorens, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

- Francina Alsina, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 

- Joan Arumí, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

- Marc Usart, Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 

- Miquel Àngel Aragón, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

- Salva Vendrell, Consell Municipal de Ciutat i Comerç 

- Carme Riu, Consell Rector IMD 

- Montserrat Morera, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

- Pròsper Puig, Fundació Barcelona Comerç 

Membres Comissió Assessora de Processos Participatius 

- Carol Galais 

- Lisa Marrani 

- Maria Mateu 

- Núria Font 

- Ramón Nicolau 

- Yaiza Blanch    

 

Persones convidades  

- Gerard Lillo, Tècnic de Democràcia Activa  

- Manel Punsoda,  Director de Democràcia Activa 

- Marc Serra, Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació 

- Orland Blasco, Tècnic de Democràcia Activa 

- Pau Gonzàlez, Assessor de la Regidoria de Drets de Ciutadana i Participació 

- Xavier Bobi, Gerència Executiva 

- Xavier Boneta, Secretaria Executiva    
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Barcelona Postpandèmia 

 

 

Reunions 

24 de febrer de 2021 

25 de maig de 2021 

9 de juny de 2021 

29 de juny de 2021 

13 de juliol de 2021 

14 de setembre de 2021 

28 de setembre de 2021 

21 d’octubre de 2021 

9 de novembre de 2021 

16 de novembre de 2021 

2 de desembre de 2021 

20 de desembre de 2021 

 

Objectius / context 

 

Aquest grup va aparèixer per conèixer i compartir l’abast de la repercussió́ que ha generat la 

pandèmia de la COVID-19 a la ciutat i més especialment als sectors econòmics de la 

restauració́, l’hostaleria i el comerç.̧ Inicialment s’anomenava Grup de Treball de comerç, 

restauració i hoteleria, però després de veure que s’havia de valorar molts d’altres temes i recollir 

propostes transversals que ajudessin a minimitzar l’impacte de la COVID-19, el grup va passar 

a anomenar-se Barcelona Postpandèmia.  

 

S’ha treballat en 8 àmbits: 

 Serveis Bàsics: salut atenció primària 

i educació  

 Salut i salut mental 

 Desigualtats i Vulnerabilitats: àmbit 

social i dependència 

 Desigualtats i Vulnerabilitats: àmbit 

territorial 

 Empresa, comerç i turisme 

 Treball i Formació 

 Energia i mobilitat 

 Innovació i Digitalització 
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En una primera fase d’informació, reflexions i aportacions al debat, es van celebrar 8 reunions 

en les quals, després de ponències a càrrec de persones expertes en la temàtica de la sessió, 

es duia a terme un debat per part de les persones membres del grup. A més, en el Plenari del 

Consell de Ciutat del 8 de juliol de 2021 es va desenvolupar un debat entre els membres. 

 

La segona fase s’ha centrat en la priorització de les recomanacions i idees que s’havien recollit 

i el debat, concreció, redefinició i consens d’aquestes.  

 

Estat actual (desembre 2021) 

 

Amb l'objectiu de facilitar la feina de concreció del document final, des de la secretaria s’està 

treballant en un esborrany de dictamen sobre la Barcelona postpandèmia on es recolliran les 

idees aportades fins el moment. Està previst treballar sobre aquest document en el primer 

trimestre de 2022 per a l’elaboració del dictamen definitiu.  

 

Qui en forma part? 

 

Membres 

- Albert Pijuan, Cambra de Comerç 

- Albert Recio, FAVB 

- Alex Goñi, PIMEC 

- Alexandra Ramon, Ciutadania del padró 

- Alfred Lorman, Ciutadania del Padró 

- Àngels Guiteras, Persona de renom 

- Anna Balletbò, Persona de renom 

- Carmen Penella, Registre Ciutadà 

- Delfí Cosialls, Persona de renom 

- Elisenda Riera, Taula d’Entitats del Tercer Sector 

- Elisenda Roca, Ciutadania del padró 

- Emeka Okpala, Barcelona Camina 

- Emilia Macias, CCOO 

- Felisa Pérez, ABD 

- Francesc Garcia, CCOO 

- Irene Agudo, Ciutadania del padró 

- Jerome Prinçay, Ciutadania del padró 

- Joan Martínez, CAGG 

- Joan Vidal, Associació Músico Cultural Mas Guinardó 

- Josep Sanfeliu, Ciutadania del padró 
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- Juanjo Casado, UGT 

- Llorenç Serrano, CCOO 

- Luis Pich-Aguilera, Ciutadania del padró 

- Mª Emilia Gil, Foment del Treball 

- Mª Isabel Ruiz, Ciutadania del padró 

- Margarita Arboix, Persona de renom ciutadà 

- Mercedes González, Ciutadania del padró 

- Mustapha Largou, Persona de renom ciutadà 

- Núria Paricio, Barcelona Oberta 

- Pilar Rodríguez, ABD 

- Ricard Faura, Ateneu Barcelonès 

- Xavier Sunyer, Cambra de Comerç 

- Xènia Carné, Taula d’entitats del Tercer Sector 

 

Persones convidades 

- Adrià Gomila, Director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona 

- Antonio Turiel, Científic a l'Institut de Ciències del Mar i divulgador 

- Daniel Brasé, Vicepresidència de PIMEC Turisme 

- Eduard Martín, CIO i Director Connectivitat Intel·ligent a Mobile World Capital 

Barcelona   

- Fèlix Ortega, Director General Barcelona Activa 

- Ingeborg Porcar, directora tècnica de l la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de la 

UAB (UTCCB) 

- Jordi Valls, Director General de Mercabarna 

- Marta Cabanas, directora de sector de l'àrea integral de salut Barcelona Litoral (Ciutat 

Vella i Sant Martí). Consorci Sanitari Barcelona Regió Sanitària SCS 

- Mercè Pérez Salanova, Consell assessor gent gran. Doctora en Psicologia 

especialitzada en envelliment 

- Michael Donaldson, Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 

- Oriol Estela, Coordinador Pla Estratègic Metropolità 

- Raquel Calatayud, Camon Consulting Group 

- Roger Gaspa, Presidència de Foment de Comerç 

- Rosa Artigal, directora d'Acció Educativa del Consorci Educació Barcelona - Educació 

primària i secundària. 

- Sergi Porcel, cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’Institut d’Estudis Regionals 

i Metropolitans de Barcelona. 

- Xavier Mauri, director de la Fundació Hàbitat3 
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Grups de treball ad hoc i Comissions 

 

Participació en el procés de selecció de la Sindicatura de Greuges  

 

 

Reunions 

6 de maig de 2021 

12 de maig de 2021 

 

Objectius / context 

 

El mandat de la Sindicatura de Greuges té una durada de cinc anys, amb un màxim de dos 

mandats consecutius. L’estiu de 2021 finalitzà el mandat de la Síndica actual i membre del 

Consell de Ciutat, Mª Assumpció Vilà, després de 10 anys. El nomenament de la persona que 

havia d’ocupar aquest càrrec era competència del Consell Plenari de l’Ajuntament, a proposta 

de l’Alcaldia, per al període 2021-2026. Tot i això, es va desenvolupar un procés de suports per 

part de la ciutadania a les candidatures que havien presentat les entitats de la ciutat. En aquest 

context, es celebrarà una breu entrevista presencial per part del Consell de Ciutat a les persones 

candidates (“hearing”). A la darrera reunió de la Comissió Permanent del dia 28 d’abril es va 

acordar crear un grup de treball per, a través d’una única reunió, col·laborar en la preparació 

aquesta sessió d'entrevistes a les persones candidates a la Sindicatura de Greuges que es va 

celebrar el dia 12 de maig a la Sala Lluis Companys.   

 

Conclusions 

 

El vídeo del Hearing, que es va emetre en streaming, es pot veure a través del següent enllaç:  

https://youtu.be/Up5c5X0EPmk 

 

Qui en forma part? 

 

Membres 

- Àngels Guiteras, ABD 

- Joan Martínez, CAGG 

- Maria del Carmen Penella, Registre Ciutadà 

- Maria Rosa Lunas, FOCAGG 

- Miquel Àngel Aragon, CAB 

- Montserrat Morera, CAB 

- Núria Paricio, Barcelona Oberta  

https://youtu.be/Up5c5X0EPmk
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Implementació de normes de participació (actiu des de 2017) 

 

 

Reunions 

10 de març de 2021 

3 de novembre de 2021  

 

 

Objectius / context 

 

El grup de treball d’Implementació de Normes, va ser creat l’any 2017 per donar suport i resoldre 

els dubtes que puguin sorgir amb relació al desplegament del nou reglament de participació 

ciutadana, aprovat el 6 d’octubre de 2017. 

 

Aquest any, el grup com a tal no ha tingut cap reunió, però dins del Consell de Ciutat s’han dut 

a terme diversos processos de renovació de membres que s’emmarquen en l’objectiu d’aquest. 

 

Conclusions i estat actual (desembre 2021)  

 

L’any 2019 es va reactivar el grup per a fer el seguiment de la renovació dels nous membres de 

l’òrgan. El calendari i el procés creat per aquest grup de treball es va veure alterat per la situació 

deguda a la pandèmia, que també ha fet adaptar el procés de renovació de membres del Consell 

de Ciutat. Aquesta renovació està pràcticament completada.  

 

Dins d’aquest àmbit, s’han realitzat dues sessions especials. La primera de caràcter informatiu 

dirigida a la ciutadania del padró que estava interessada a formar part del Consell de Ciutat, i la 

segona per renovar la representació dels sectors renovats a la Comissió Permanent.  

 

A data 31 de desembre de 2021 l’estat de les renovacions de membres és el següent: 

 

Persones de Renom Ciutadà 

 

A finals de l’any 2020 es va acomplir el procés de renovació de les 8 persones de renom ciutadà 

proposades per part dels/les membres del plenari, mancant les 7 que proposaven els grups 

municipals. A principis del segon trimestre de 2021, tots els grups municipals, excepte un, van 

donar a conèixer les seves propostes. Finalment, les 14 noves persones de renom ciutadà es 

van incorporar en el plenari del dia 8 de juliol de 2022.  
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Ciutadanes i ciutadans del padró municipal 

 

A finals del 2020, es va realitzar dos enviaments de cartes certificades on es convidava a 

ciutadania del padró de Barcelona escollits a l’atzar a formar part del Consell de Ciutat. Tal com 

estava previst fer en el primer trimestre de l’any, el 10 de març de 2021 es va dur a terme una 

sessió informativa on es va convidar a les 55 persones que havien contestat afirmativament. A 

la reunió, van assistir 41 veïns i veïnes tant virtualment com presencialment. Tres persones del 

sector ciutadà de l’actual mandat van traslladar les seves experiències i alguns consells. 

Finalment, les primeres 25 persones que van confirmar el seu compromís, es van incorporar 

com a membres de ple dret al Consell de Ciutat en el plenari del 8 de juliol de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxer general d’entitats 

 

Entre els mesos de setembre i novembre de 2021 es va desenvolupar el procés de renovació 

de les entitats del fitxer general d’entitats. Per engegar el procés es va enviar un correu 

electrònic a totes les entitats del fitxer general, on se les convidava a presentar la seva 

candidatura i/o inscriure’s per a participar en la votació. Tot el procés es va fer a través de la 

plataforma Decidim.barcelona. Les 15 entitats més votades es van incorporar com a membres 

en el plenari del dia 13 de desembre de 2021. 
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El primer trimestre de 2022 es continuarà portant a terme la renovació de la resta de membres 

del Consell de Ciutat (representants dels consells de la ciutat). Una vegada realitzada la 

renovació de tot el plenari, serà el moment de renovar-ne les vicepresidències. Es poden trobar 

els membres del Consell de Ciutat actual al web: https://www.conselldeciutat.barcelona/qui-

forma-consell-ciutat/  

 

Renovació representants Comissió Permanent 

 

La renovació de les representants de cada sector a la Comissió Permanent, es va duent a terme 

a mesura que cadascun és renovat. Després de la incorporació de les noves entitats més 

significatives de la ciutat i de les persones de renom ciutadà al plenari del dia 8 de juliol, va ser 

el moment de renovar les seves representants a la Comissió Permanent (2 de cada sector). Per 

això, el dia 3 de novembre es va dur a terme una sessió on es va convidar a totes les membres 

d’aquests dos sectors i del sector de ciutadania. La reunió tenia com objectiu recollir les 

candidatures presentades, i acordar el mode de votació d’aquestes. Finalment, en la reunió de 

la Comissió Permanent del 24 de novembre, es va realitzar el canvi de representants. 

 

Aquestes van ser: 

 

Ciutadania 

- Esther Vallés 

- Elisenda Roca 

Entitats més significatives de la ciutat 

- Emilia Macias de CCOO i Juanjo Casado d’UGT (candidatura conjunta) 

- David Franquelo del CJB 

Persones de renom ciutadà 

- Anna Balletbò 

- Àngels Guiteras 

 

  

https://www.conselldeciutat.barcelona/qui-forma-consell-ciutat/
https://www.conselldeciutat.barcelona/qui-forma-consell-ciutat/
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Retorns 

 

Durant l’any 2021, l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat retorns de les recomanacions 

recollides en dictàmens dels grups de treball del Consell de Ciutat en dues ocasions.  

 

Desigualtats i Vulnerabilitats, 2019 

 

 

Reunions 

21 de gener de 2021  

 

Objectius / context 

 

Dins del grup de treball “Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària” es va generar la 

demanda de rebre un retorn del dictamen Desigualtats i Vulnerabilitats aprovats el 2019. A part 

de les persones membres de l’esmentat grup de treball, en el retorn també hi van assistir la 

Sandra Escapa de la Universitat de Barcelona, la Felisa Pérez d’ABD i la consellera Milagros 

Casas del grup municipal Barcelona pel Canvi.  

 

L’elaboració del retorn es va treballar des de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 

Feminismes i LGTBI en col·laboració amb l’oficina tècnica de l’Acord Ciutadà per a una 

Barcelona Inclusiva, i es van presentar dos documents, el primer donant resposta a les 

demandes i recomanacions del dictamen i el segon explicant la resposta que s’ha donat des de 

l’Institut Municipal de Serveis Socials a l’emergència causada per la pandèmia.  

 

Conclusions 

 

Podeu consultar les conclusions i el retorn en el següent enllaç: 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/#2019 

 

Emergència Habitacional (en col·laboració amb el Consell d’Habitatge Social) 

 

 

Reunions 

22 de juliol de 2021 

 

  

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/#2019
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Objectius / context 

 

La Comissió d'Habitatge de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona FAVB 

va elaborar el document “Pel dret a l’habitatge! Mesures ineludibles” que va presentar a 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquest document recull algunes reflexions i 9 recomanacions 

dirigides a l’Ajuntament, al voltant de les problemàtiques amb l’habitatge amb les quals es troben 

les veïnes i veïns de la ciutat. L’Ajuntament va considerar encertat debatre aquest document en 

el marc del Consell de Ciutat, i així valorar si des de l’òrgan se li podria donar suport. Per aquest 

motiu, i tal com es va aprovar a la sessió de la Permanent del 22 de maig de 2019, es va obrir 

el Grup de Treball Emergència Habitacional a la ciutat de Barcelona. 

 

L’objectiu del grup va ser, doncs, debatre sobre les mesures presentades per la FAVB dirigides 

a actuar sobre les situacions d’emergència habitacional a la ciutat, i assumir-ne aquelles que 

estimessin interessant fer arribar a l’Ajuntament. 

 

El dia 22 de juliol de 2021 es va convocar una reunió on, des de la Regidoria d’Habitatge i 

Rehabilitació, es va donar resposta al dictamen del grup de treball que havia estat aprovat el 

febrer de 2020. Es pot trobar el document complet del retorn en el següent enllaç: 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/#2020 

 

Qui en forma part? 

 

Membres Consell de Ciutat  Membres Consell d’Habitatge Social 

- Albert Recio i Jaume Artigues, 

Federació d’Associacions de Veïns i 

Veïnes de Barcelona FAVB 

- Àlex Goñi, PIMEC 

- Alisa Salajan, Jaume Morera i 

Miriam Anderson, Universitat de 

Barcelona 

- Amadou Bocar Sam Daff. 

- Anna Balletbò 

- Àngels Guiteras, Associació 

Benestar i Desenvolupament 

- Antonio Fortes, Consell Ciutadà del 

Districte 9 – Sant Andreu 

- Carme Riu, Consell Rector IMD 

- Delfí Cosialls, Registre ciutadà 

 - Albert Tarradellas, Fundació Foment 

de l’Habitatge Social 

- Assis Centre d’Acollida 

- Cristina Vallejo, Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona 

- Donato Muñoz, expert en habitatge 

- Fermina Gómez, Provivienda 

- Fina Contreras, Cáritas 

- Francisco Diéguez, ITEC 

- Imma Gómez, Fundació ECOM 

- Javier Puchol, Anticipa 

- Jonathan García i Jordi Marrot, 

Col·legi d’Aparelladors 

https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/#2020


   
 

 
32 

 

- Enric Canet, Casal dels Infants per 

l’acció social als barris 

- Isabel Viola, Universitat de 

Barcelona 

- Joan Bordetas, Consell Ciutadà del 

Districte 2 – L’Eixample 

- Joan Martínez, Consell Assessor de 

la Gent Gran 

- Joan Vidal, Associació Músico 

Cultural Mas Guinardó 

- Josep Lluís Alonso, Federació 

d’Entitats del Clot – Camp de l’Arpa 

- Juanjo Casado, UGT 

- Laura Rojas, Persona de renom 

ciutadà 

- Liliana Reyes, CCOO Barcelonès 

- Maria del Carmen Penella, Registre 

ciutadà 

- Maria Rosa Lunas, Federació 

d’Organitzacions Catalanes de Gent 

Gran, Dones i Famílies (FOCAGG) 

- Mercè Rey, Persona de renom 

ciutadà 

- Miguel Morilla, Consell de la 

Joventut de Barcelona 

- Montse Morera, Consell 

d’Associacions de Barcelona 

- Núria Font, Federació d’Ateneus de 

Catalunya 

- Pau Cruz, Consell de la Joventut de 

Barcelona 

- Xavier Ferré, DINCAT 

- Josep Casas, Secretaria d’Habitat 

Urbà i Territori (Generalitat de 

Catalunya) 

- Josep Donés, APCE. 

- Josep Pera, Agència d’Habitatge de 

Catalunya (Generalitat de 

Catalunya) 

- La Dínamo 

- Lourdes García, Salvador Torres, 

Montserrat Lloret i Silvia Giménez 

Associació 500x20 

- Marc Torrent, APCE 

- Mariano Hervás, Col·legi 

d’Administradors de Finques de 

Barcelona 

- Miguel Acosta, Anticipa 

- Montse Vilardaga, COAC 

- Núria Salas, Taula del Tercer Sector 

Social 

- Òscar Gorgues, Cambra de la 

Propietat Urbana de Barcelona 

- Ruben Domínguez, Fundació ECOM 

- Xavier Camps, Departament de 

Justícia (Generalitat de Catalunya) 
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Accions institucionals, projectes i accions pròpies 

 

Coneixement de projectes de ciutat 

 

El Consell de Ciutat és un espai de diàleg on diferents àrees de l’Ajuntament, consells i projectes 

de ciutat hi tenen cabuda. Amb aquest ànim de buscar sinergies i col·laboracions hem acollit a 

les reunions de la Comissió Permanent i dels Grups de Treball referents de l’Ajuntament que 

han presentat els següents projectes de ciutat:   

 

- Presentació del procés d’elaboració de l’estratègia alimentària horitzó 2030, a càrrec del 

Sr. Álvaro Porro (Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament local i Política Alimentària) 

- Presentació proposta creació de la Taula d’Impuls de l’Agenda 2030 en el marc del Consell 

de Ciutat. Finalment, la taula la taula es va constituir el dia 5 d’octubre, i integrant a moltes de 

les entitats del Consell de Ciutat. Les primeres Jornades van tenir lloc els dies 1 i 2 de desembre 

a Ca l'Alier.  

- Participació a l’acte de presentació de les 10 bones pràctiques destacades de Barcelona 

+ Sostenible 2020 Bones idees per canviar el món. El Consell de Sostenibilitat va convidar 

al Consell de Ciutat a participar en aquest acte, i l’Emilia Macias de CCOO en va ser la 

representant.  

- Presentació del 30é Aniversari del Consell Assessor de la Gent Gran. Amb motiu del seu 

30é aniversari, durant els mesos d’octubre i novembre es van organitzar diverses xerrades amb 

la intervenció d’experts d’àmbit nacional on els temes principals són la visibilitat i l’amigabilitat. 

Es va convidar als diferents Consells a participar-hi, especialment al Consell de Ciutat.  

- Presentació del Fòrum internacional Youth Act del CJB. El Consell de la Joventut de 

Barcelona va  presentar en la Comissió Permanent del dia 27 d’octubre aquest fòrum, nascut 

d’un projecte del mateix CJB. La seva primera fase, l’Àgora de 100, van ser tres jornades de 

reunions i espais de dinamització juvenils on es van debatre sobre 10 eixos. Es va convidar als 

membres del Plenari a que hi participessin.   

- Procés participatiu Reglament de participació ciutadana. Es convidà al Consell de Ciutat en 

l’audiència pública i en una reunió prèvia conjuntament amb altres consells sectorials i a 

participar en el procés a través del Decidim.barcelona. 

- Presentació memòria de la Comissió Assessora de Processos Participatiu, en la reunió de 

la Comissió Permanent del dia 20 de gener de 2021.  

- Fòrum Jove Barcelona. Un procés de deliberació col·lectiva amb 99 joves de la ciutat escollits 

aleatòriament del padró.  

- Presentació de la Taula per una nit cívica i segura. La Patty Scherk del CJB n’és la 

representant del Consell de Ciutat.  
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- Estudi Impacte socioeconòmic a Barcelona mesures CECORE. El dia 2 de desembre l’Anna 

Balletbò, com a representant del Consell de Ciutat, va assistir a aquest acte organitzat per 

l’Ajuntament en col·laboració amb el Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica 

(CECORE).  

 

Per últim, aquest any es va rebre una proposta de participació d’àmbit nacional des del Consejo 

Asesor de Acción Social de Sant Sebastián, que va quedar pendent de celebrar-se al mes de 

gener de 2021.  

 

Projectes on ha participat o participa el Consell de Ciutat 

 

Fundació BIT Habitat 

 

Objectiu/Context 

 

BIT Habitat és una fundació municipal que té com a objectiu promoure la innovació urbana a 

Barcelona, en els seus vessants social, econòmic, tecnològic i mediambiental per tal de donar 

resposta als nous reptes als quals s’enfronten les ciutats. La Fundació promou iniciatives 

dirigides a crear una ciutat més sostenible, segura, resilient i inclusiva, tot millorant la qualitat de 

vida de les persones que l’habiten. Els projectes s’impulsen en col·laboració amb la ciutadania, 

la universitat i els centres de recerca, el teixit empresarial i el sector públic, amb vocació 

internacional. 

 

Des de l’any 2020, el Consell de Ciutat forma part d’un dels seus òrgans de govern, el Consell 

Empresarial, a través de 3 representants  amb l’objectiu de contribuir a incorporar la visió 

ciutadana en les seves estratègies i projectes. Són:  

 

 Montserrat Morera, Vicepresidenta del Consell de Ciutat, i presidenta del Consell 

d’Associacions de Barcelona 

 Alex Goñi, Vicepresident del Consell de Ciutat, president de PIMEC Comerç i membre 

del Comitè Executiu e PIMEC 

 Anna Balletbò, Presidenta de la Fundació Olof Palme  

 

Estat actual 

 

Aquest any s’han realitzat diverses reunions de la Plataforma d’Innovació Urbana (PIU) dins de 

la qual es troba el Consell Empresarial que és on es troben els membres representants del 

Consell de Ciutat. Es preveu la continuïtat d’aquesta col·laboració.  
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Projecte La Ciutat Proactiva  

 

Objectiu/Context 

 

Al juliol de 2020, BIT Habitat llançà una convocatòria d’ajuts econòmics i suport tècnic per a la 

implementació de projectes que donessin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguessin 

un impacte real, a curt termini, sobre la qualitat de vida de les persones. “La Ciutat Proactiva”. 

Aquest any 2021, s’ha llançat una nova convocatòria d’ajuts econòmics i suport tècnic. El Comitè 

de Selecció dels projectes guanyadors d’aquests ajuts el conformen diferents persones de 

l’àmbit sòcio-econòmic de la ciutat. Un d’aquests membres és el Consell de Ciutat representat 

per Alex Goñi, qui s’ha encarregat d’actualitzar als membres de la Comissió Permanent sobre 

el procés que s’ha dut a terme i dels projectes guanyadors.   

 

Estat actual 

 

Els projectes presentats estaven dividits en dues tipologies: Projectes de 15.000 a 100.000€ que 

incloguin el desenvolupament de pilots, i microprojectes de 5.000 a 15.000€ que prioritzin en la 

solució aportada la utilització de tecnologies de fabricació digital i/o altres i comptin amb 

l’assessorament i acompanyament de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació. Les propostes 

guanyadores de la convocatòria han estat 11 projectes que proposen diverses solucions als 

nous reptes urbans d’inclusió i sostenibilitat que es plantegen a la ciutat arran de l’impacte de la 

crisi provocada per la covid-19. 

 

https://bithabitat.barcelona/ciutatproactiva 

 

Taula d’Impuls de l’Agenda 2030 

 

Objectiu/Context 

 

En la Comissió Permanent del dia 28 d’abril, es va presentar la proposta de crear una taula en 

el marc del Consell de Ciutat. Dins de l’ajuntament, ja s’havia creat una taula d’impuls de caràcter 

tècnic, per elaborar les fites que es proposen assolir en el marc dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. Ara, es volia crear un espai de participació on treballar aquest 

impuls amb les entitats. Es va fer arribar a les integrants de la Comissió Permanent una proposta 

d’objectius i composició de la taula, que estava oberta a totes les entitats del plenari, i després 

de tenir en compte les consideracions de diversos membres del plenari, es va acordar el llistat 

definitiu d’entitats. 

 

https://bithabitat.barcelona/ciutatproactiva


   
 

 
36 

 

Estat actual 

 

La taula va quedar constituïda en la seva primer sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2021. 

Les seves primeres jornades es van realitzar els dies 1 i 2 de desembre a Ca l’Alier. Les 

jornades, pretenien aportar una mirada integral i precisa sobre la situació dels ODS a Barcelona.  

 

Taula per una nit cívica i segura 

 

Objectiu/Context 

 

En la Comissió Permanent del dia 27 d’octubre, es va plantejar la possibilitat de participar en la 

Taula per una nit cívica i segura com a Consell de Ciutat. La taula, creada a iniciativa de l’Àrea 

de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament, té l’objectiu de fer un abordatge integral del fenomen 

de l’oci i les activitats nocturnes a Barcelona des dels diversos sectors de la ciutat que hi estan 

relacionats. Es va acordar que seria el Consell de la Joventut de Barcelona, concretament a 

través de la Patty Scherk, qui seria la representant del Consell de Ciutat en aquesta taula.  

 

Estat actual 

 

La taula es va constituir en una primera reunió el dia 11 de novembre de 2021. En el plenari del 

Consell de Ciutat del dia 8 de juliol de 2021, es va incorporar dins de l’ordre del dia un punt de 

debat sobre aquesta. Les diferents aportacions que es van recollir al plenari, es van traslladar a 

la taula perquè poguessin tenir en compte les diferents propostes i reflexions.  

 

Consell Municipal de Benestar Social 

 

Objectiu/Context 

 

En el mes de juliol, el Consell Municipal de Benestar Social, del qual forma part el Consell de 

Ciutat, es va posar en contacte amb la secretaria del Consell de Ciutat per informar que estaven 

en procés de renovació dels seus membres, i interessant-se en qui seria la seva nova 

representant. 

 

Estat actual 

 

En la reunió de la Comissió Permanent del dia 29 de setembre de 2021, es va acordar que 

l’Àngels Guiteras seria la nova representant del Consell de Ciutat al CMBS.  
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Adhesions i Accions pròpies 

 

 Declaració “Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa” 

del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de 

Barcelona va aprovar el 5 de juny del 2020, Dia Mundial del Medi Ambient, el manifest: 

Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa. Detalla un seguit de 

riscs que la crisi sanitària pot incrementar en els àmbits social, econòmic i ambiental. 

Demana a l’Ajuntament de Barcelona que, entre altres, actuï per fer realitat el Compromís 

i la Declaració d’Emergència Climàtica, i que reforci la salut pública reduint l’impacte 

ambiental. A la xarxa Barcelona + Sostenible, des de les organitzacions a la ciutadania, 

els crida a reforçar l’economia local, la mobilitat activa i sostenible, els drets laborals, els 

productes i serveis innovadors i la participació i la implicació en la vida comunitària. Tot 

perquè Barcelona ressorgeixi de la crisi com una ciutat més conscient, justa i solidària.  

La Comissió Permanent d’abril va acordar portar aquesta declaració al Plenari del 

Consell de Ciutat que es va realitzar el dia 8 de juliol de 2021 per al seu coneixement i 

reconeixement. 

 

 Adhesió a la Declaració Institucional de suport i recolzament a la Palma. 

CCOO/UGT van proposar a la Comissió Permanent aprovar un manifest de suport a la 

ciutadania que estava patint els efectes de l’esclat del volcà a la Palma. Els grups polítics 

van informar que també l’Ajuntament estava consensuant un text de suport. La 

declaració institucional, que va ser aprovada en el plenari del consell municipal del 

passat 29 d’octubre, inclou part de la proposta de manifest que s’havia treballat des del 

Consell de Ciutat. Aquest text, al qual el plenari del 13 de desembre va aprovar adherir-

se, dona suport als veïns i veïnes afectades i alhora es posa a disposició dels municipis 

de La Palma afectats per l’erupció volcànica per col·laborar i prestar ajut en tot allò que 

l’Ajuntament de Barcelona pugui oferir 

 

 

 Comunicat llibertat d'expressió artística. A proposta de la CAB i després de les 

protestes a diverses ciutats espanyoles, per la vulneració dels drets fonamentals, com la 

llibertat d’expressió, arran de l’empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél, la 

Comissió Permanent va aprovar aquest comunicat on expressava la seva disconformitat 

amb la violència que va generar. D’altra banda, denuncia la vulneració dels drets 

fonamentals. 

 

https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/05/08/la-comissio-permanent-suneix-al-manifest-alcem-nos-per-una-reactivacio-ecologica-social-i-economica-justa/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/05/08/la-comissio-permanent-suneix-al-manifest-alcem-nos-per-una-reactivacio-ecologica-social-i-economica-justa/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/02/23/manifest-sobre-la-llibertat-dexpressio-artistica/
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3. Afectació Reglament Participació Ciutadana 

 

Des de l’any 2017 el Consell de Ciutat va començar a funcionar amb el nou Reglament de 

Participació Ciutadana. L’any 2021, a causa d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, el reglament va quedar anul·lat i es va tornar a funcionar amb el Reglament de 

funcionament intern de 2014, deixant algunes de les funcions i característiques sense efecte 

fins que s’aprovi el nou reglament. Està prevista l’aprovació del nou Reglament de Participació 

Ciutadana al llarg de 2022, amb el qual es preveu recuperar aquestes funcions.  

 

 

 

Les principals funcions afectades han estat:  

 

 Presentar la seva memòria d’activitat anual al Plenari del Consell Municipal 

 Elevar a la Comissió Municipal responsable dos propostes per otorgar la Medalla 

d’Honor: una persona i una entitat en cada edició 

 Estudiar les queixes presentades davant de la Comissió d’Empara per part de la 

ciutadania que hagi pogut considerar vulnerats els seus drets de participació 

 El nombre de persones del sector de la ciutadania del padró amb el reglament nou 

passava de 15 a 25 
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4. Comunicació i Visibilitat 

 

Twitter 

 

Des de l’obertura del nou compte de Twitter del Consell de Ciutat l’any 2020, aquest ha tingut 

un creixement progressiu. El nombre de seguidors han anat augmentant gràcies a la gent que 

forma part, envolta i coneix el Consell de Ciutat (de 113 usuaris a desembre del 2020 a 178 a 

desembre de 2021). És rellevant que, pel que fa al nombre de visualitzacions dels tuits, la xifra 

ha pujat un 354%, el mateix percentatge que el volum d’usuaris al web (de 8.803 a 31.174). El 

nombre d’interaccions, però, ha baixat respecte a l’any passat. Una altra vegada, observem com 

estem arribant a un col·lectiu molt més ampli, però encara manca treballar l’estratègia per 

aconseguir  que les usuàries interactuin amb aquesta xarxa social.  

 

De les 26 persones que han contestat el 

qüestionari, un 30,76% coneix el compte de 

Twitter del Consell de la Ciutat, i d’aquestes, un 

25% el troba molt interessant i un 50% bastant 

interessant.   

 

S’han dut a terme les següents accions:  

 Explicar què és Consell de Ciutat i el 

funcionament 

 Crear comunitat 

 Donar informació sobre en què s’està treballant: Grups treball, manifests que s’aproven, 

sessions informatives...  

 Generar trànsit al web  

 Donar més visibilitat a Consell de Ciutat amb aquest nou canal de comunicació  

 Compartir informació sobre altres consells i projectes de ciutat relacionats amb el 

Consell de Ciutat 

 

El tuit que més impacte ha generat es va publicar l’11 de març, el dia després de la sessió 

informartiva organitzada per a la ciutadania del padró. Va tenir 2.330 impressions, és a dir, 

visualitzacions d’usuaris. Podeu veure els 5 tuits amb més visualitzacions en la imatge que 

acompanya aquest text. 
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Tuits més vistos l’any 2021:  

 

 Març 2.330 impressions/ 109 engagement 

https://twitter.com/consellciutat/status/1370015872312561664?s=20  

 Maig 1.551 impressions / 31 engagement 

https://twitter.com/consellciutat/status/1392420952131186691?s=20 

 Gener 1.498 impressions / 70 engagement 

pic.twitter.com/9ySdEcJmLE  

 Juny 1.422 impressions/ 38 engagement  

https://twitter.com/consellciutat/status/1409898291924451331?s=20 

 Febrer 1.316 impressions / 40 engagement 

https://twitter.com/consellciutat/status/1364258550533541888?s=20  

https://twitter.com/consellciutat/status/1370015872312561664?s=20
https://twitter.com/consellciutat/status/1392420952131186691?s=20
https://twitter.com/consellciutat/status/1409898291924451331?s=20
https://twitter.com/consellciutat/status/1364258550533541888?s=20
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Web Consell de Ciutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consell de Ciutat  va estrenar web al mes d’abril de 2020. Des del seu inici fins finals del 

2020, el nombre de vegades que algú havia iniciat una sessió va ser de 2.156. Durant aquest 

2021, el nombre de sessions ha estat de  9.789, incrementant-se així en un 354%. El  nombre 

d’usuaris també ha pujat considerablement, de 1.369 a 5.065. S’observa un pic important de 

sessions al voltant del mes de febrer, quan es va començar a contactar a la ciutadania escollida 

aleatòriament del padró per a convidar-la a la sessió informativa. També trobem altres pics cada 

cop que s’envia una notícia a través de la newsletter. El nombre de sessions de cada usuari 

també ha crescut, tot i que de manera més discreta (d’1,57 el 2020 a 1,93 al 2021). Per tant, el 

web del Consell de Ciutat està arribant cada vegada a més persones.   
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El nombre de pàgines que veu una usuària en una mateixa sessió és d’1,72. Aquest indicador, 

tot i ser una bona dada, ja que indica que l’usuari dins del web visita més d’una pàgina, és 

inferior a l’any anterior que era de 3,15. Seguint amb la comparació, el temps mitjà d’estada, 

que ens demostra que els usuaris que estan fent clic a qualsevol apartat del nostre web, els 

interessa el contingut, s’aturen i el llegeixen, també ha baixat de 3 minuts i 10 segons de mitjana 

el 2020 a 57 segons el 2021.  

 

La tendència de baixada en alguns dels indicadors, és una conseqüència directa del fet que el 

nombre d’usuaris hagi pujat aquest 354%, ja que no tots tenen una relació directa amb el Consell 

de Ciutat. Tot i això, és un repte de cara a l’any pròxim aconseguir millorar la qualitat del web 

per aconseguir que el temps de mitjana pugi a uns dos minuts, que és el temps que es 

consideraria un bon indicador de la bona qualitat tant del web com del seu contingut. 

 

A continuació es troba una comparativa entre l’any 2020 i 2021 dels principals indicadors d’ús 

del web: 
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L’any 2021, el Consell de Ciutat ha mantingut actualitzat el seu web:  

 

 Publicació de nous grups de treball  

 Actualització dels grups de treballs antics 

 Actualització del calendari setmanalment 

 Publicació dels dictàmens aprovats 

 Actualització de l’apartat qui en forma part 

 Actualització de la base de dades de la newsletter 

 Publicació de 13 notícies  

 

Les 5 notícies més vistes, de les 13 publicades, al web del Consell de Ciutat han estat: 

 

 La renovació del Consell de Ciutat està en marxa. 131 visualitzacions, temps mitjà 1 

minut 32 segons 

 Un 2020 d’innovació i reinvenció. 129 visualitzacions, temps mitjà 2 minuts 42 segons 

 Informada la ciutadania perquè confirmi formar part del Consell. 93 visualitzacions, temps 

mitjà 2 minuts 50 segons. 

 Les recomanacions del Consell han acompanyat el PAM al Plenari del Consell de Ciutat 

Municipal. 60 visualitzacions, temps mitjà 1 minut 41 segons 

 Manifest sobre la llibertat d’expressió artística. 57 visualitzacions, temps mitjà 3 minuts 

10 segons.  

 

Tenint en compte les dades 

recollides en el qüestionari, un 

100% dels que l’han respost la 

coneix i un 81% la considera 

bastant o molt interessant, 

davant del 54% de l’any passat. 

 

Respecte a la forma com els 

usuaris i usuàries arriben al web: 

un 51,1% ho fan a través del 

tràfic orgànic (a través d’un 

buscador), un 19,7% 

directament amb el link del web 

(https://conselldeciutat.barcelona/), un 1,2% mitjançant enllaços a les Xarxes Socials i un 28% 

a través d’altres pàgines. Un 59,50% de les usuàries viuen a Barcelona ciutat.  

 

https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/01/25/la-renovacio-del-consell-de-ciutat-esta-en-marxa/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/01/15/un-2020-dinnovacio-i-reinvencio/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/03/26/en-marxa-la-renovacio-de-la-ciutadania/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/02/26/les-recomanacions-del-consell-han-acompanyat-el-pam-al-plenari-del-consell-municipal/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/02/26/les-recomanacions-del-consell-han-acompanyat-el-pam-al-plenari-del-consell-municipal/
https://www.conselldeciutat.barcelona/2021/02/23/manifest-sobre-la-llibertat-dexpressio-artistica/
https://conselldeciutat.barcelona/
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Decidim 

 

Aquest any, s’han dut a terme dues accions a través del Decidim.barcelona: la presentació de 

candidatures per a les Medalles d’Honor de Barcelona, i el procés d’elecció del sector del Fitxer 

General d’Entitats. A diferència de l’any anterior, el seu ús no s’ha avaluat en el qüestionari de 

valoració. El motiu ha estat perquè el procés de les Medalles d’Honor no va arribar a la fase de 

votacions a causa de l’anul·lació del Reglament de Participació Ciutadana, i a les eleccions del 

fitxer general d’entitats la majoria de les entitats que hi van participar no formen part del plenari. 

Per tant, els i les membres del plenari  no podrien avaluar aquest espai, ja que molt pocs han 

tingut l’oportunitat d’utilitzar-lo. 

 

Durant el mes de juliol, una vegada incorporades les persones dels sectors de persones de 

renom, de la ciutadania del padró i de les entitats més significatives noves membres del Consell 

de Ciutat, es van enviar 48 invitacions a formar part d’aquest espai de participació, 21 de les 

quals van ser acceptades. 

 

5. Balanç de l’any 

 

Al 2021 s’ha començat a recuperar la presencialitat en les reunions. Tant en la Comissió 

Permanent com en els Plenaris, sempre que les recomanacions sanitàries ho  han permès, s’ha 

seguit un format semipresencial on les assistents ho han pogut fer de manera presencial o 

telemàtica, sempre respectant l’aforament i altres mesures de prevenció marcades per la Covid.  

 

Enguany ens hem trobat amb una manera diferent de funcionar del Consell de Ciutat, on hi ha 

hagut menys grups de treball actius però més i més diferents opcions de participar, més retorns 

i més implicació en projectes de Ciutat. Això, i la forma de treballar en els grups, ha causat un 

canvi en les xifres globals. Destaca el nombre total de reunions, que ha passat de 26 a 40, 

augment principalment motivat pel major nombre de reunions de grups de treball. Aquí hi influeix 

per exemple, el fet que el grup Barcelona Postpandèmia hagi estat actiu durant tot l’any. També 

ha afectat el nombre de recomanacions: tot i haver elaborat el mateix nombre de dictàmens (3), 

ha pujat el de recomanacions (de 20 a 50). 
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S’ha continuat amb la renovació dels membres del plenari. En aquest sentit, i com s’ha pogut 

veure en el grup d’implementació de normes de participació ciutadana, s’han renovat el sector 

de la ciutadania del padró, el de les persones de renom, el de les entitats més significatives i les 

entitats del fitxer general. Al finalitzar l’any, només manca acabar la renovació dels representants 

dels consells sectorials i dels ciutadans de districte.  

 

Després d’aquesta renovació, el percentatge d’homes i 

dones membres del Consell es va apropant. En la 

composició actual del plenari el 43,75% són dones.  

 

Si comparem el gènere de les persones assistents des de 

2018, just abans de començar la renovació dels seus 

membres, l’evolució és la següent: 

 

 

 

 

 

Per tant, podem concloure que en línies generals, la participació de les dones en les reunions 

del Consell de Ciutat ha anat en augment des de l’inici de la renovació dels seus membres en 

aquest mandat.  
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Durant les primeres setmanes de gener s’ha fet arribar a tots els membres del plenari a través 

de correu electrònic un qüestionari per a valorar la feina realitzada. Recollirem en aquest apartat 

algunes de les conclusions extretes dels seus resultats, tot tenint en compte que només s’han 

completat 26 qüestionaris. 

 

La franja d’edat més representada segons aquest qüestionari és de 41 a 65 anys (55%), i la 

mitjana d’edat és 57 anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basant-nos en aquesta dada, i prenent com a punt d’inici l’edat mitjana que hi havia l’any 2018, 

abans d’iniciar la renovació, l’evolució d’aquesta ha disminuït lleugerament, passant dels 60,63 

als 57 anys.  
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Un 84,6% de les persones que van respondre van indicar ser nascuts a Catalunya i/o Espanya  

(l’any anterior va ser 91%) i un 66% tenir com a llengua materna el català, un 28% castellà i un 

6% àrab.  

 

Un 39% van indicar tenir formació universitària o equivalent, i un 50% formació de postgrau 

universitari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els grups en què més han participat les persones que han contestat el qüestionari han estat el 

de Barcelona postpandèmia i el del Pressupost Municipal i OOFF, seguit de la Comissió de 

seguiment del Pressupost participatiu i PAM.  
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De les 26 persones, dues van indicar necessitats especials de visió, audició, mobilitat o altres. 

 

La majoria no ha especificat els motius pels quals no han participat als grups de treball. Entre 

els que ho han fet, acusen la falta de temps, pensar que les recomanacions no es porten a terme 

o fins i tot que no sabia que podia participar-hi. 

  

Un 74% considera que el funcionament del grup de treball ha estat bastant o molt adequat, i un 

60% que el debat i les participants ha estat bastant o molt adequat (38% bastant, 25% molt). 

 

El 100% dels enquestats ha assistit a algun dels dos plenaris celebrats, 48% de manera només 

telemàtica, de 42% només presencial, i un 19% a un de manera telemàtica i a un de manera 

presencial.  

 

Pel que fa a la informació facilitada, un 92% opina que s’ha ajustat bastant o molt als objectius, 

i que ha estat comprensible (50% bastant, 42% molt). Respecte a la seva pluralitat, un 65% 

considera que bastant, un 27% que molt, i un 8 % que gens o poc.  
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Sobre la freqüència de les reunions, un 62% la troba bastant adequada i un 12% molt adequada 

32% la troba bastant adequada i un 32% es troba molt adequada (un 7,46 sobre 10). La 

distribució del temps es considera un 89% bastant o molt ben distribuïda i és suficient per 

abordar tots els punts de l’ordre del dia, en general, xifres molt similars a les de l’any anterior.  
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En relació amb la valoració del Consell, més de la meitat (el 54%) consideren que és un espai 

on s’informa i es debat, però on no es prenen decisions i un 42% considera també s’hi prenen 

decisions. Un 50% opina que el debat ha servit per construir consensos o facilitar acords, i un 

38% que no hi ha hagut mecanismes per construir noves posicions a partir de l’intercanvi 

d’arguments. Un 12%, però, considera que no hi ha hagut debat més enllà de l’exposició 

individual de posicions.  

 

Es percep que el Consell de Ciutat compleix els seus objectius bastant o molt en un 85% i en 

un 86% que la seva composició és adient o molt adient.  

 

 

Per tot això, el Consell obté una valoració global de 7,39 sobre una escala de 10, en què 10 és 

la millor puntuació, lleugerament superior que la de l’any anterior (7,26) 

 

 

 

 

 

 

 

Com a aspectes de millora, s’aporten la necessitat que els debats s’incorporin com a solucions 

efectives, que a vegades manca feina darrera els debats o la demanda de més implicació i 

informació per part dels serveis municipals. També es destaca la necessitat de continuar fent 

les reunions online mentre duri la pandèmia.   

  

7,39 
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6. Propostes de millora i reptes per al 2022 

 

1. Coordinació. Mantenir i millorar la relació del Consell de Ciutat amb altres Consells Sectorials 

i territorials a través de la figura dels seus representants membres del Consell de Ciutat.   

 

2. Activitat i Plenari. Cal mantenir la celebració dels dos plenaris a l’any que són preceptius  

(segons recull l’article 55 del Reglament de Participació Ciutadana) de manera presencial 

sempre que les condicions sanitàries ho permetin. Amb l’objectiu d’incrementar i facilitar 

l’assistència d’aquelles persones que per diversos motius no hi puguin assistir presencialment, 

és necessari mantenir l’opció d’assistència telemàtica. Això suposa mantenir les reunions 

mixtes: telemàtiques i presencials.   

 

3. Comunicació i Visibilitat. Continuar millorant i ampliant l’abast de la comunicació i visibilitat  

del Consell de Ciutat, arribant a un major percentatge de la ciutadania no associada. Donar 

continuïtat a l’enviament de la newsletter i donar a conèixer el compte de Twitter a les noves 

persones membres del Consell de Ciutat animant-los a interactuar-hi de forma activa. Comunicar 

amb antelació a BTV cada vegada que es celebri un plenari per potenciar el seu ressò mediàtic.  

 

4. Retorns Dictàmens. Considerem que els dictàmens que emet el Consell de Ciutat s’haurien 

de respondre degudament en temps (no superior als dos mesos) i forma per part de l’equip de 

govern municipal. En aquest sentit, es demana a l’Ajuntament que procedeixi a revisar i millorar 

el circuit de retorn dels dictàmens1. 

 

5. Paritat de gènere. Continuar en la mateixa línia de mecanismes utilitzats durant la renovació 

del Consell de Ciutat per mantenir i millorar la paritat de gènere. 

 

6. Participació en els grups de treball. Els grups de treball són els espais que permeten 

debatre i reflexionar sobre els principals aspectes que afecten la ciutat. Atès que l’assistència 

tendeix a baixar a mesura que va avançant el treball, es demana un major compromís de les 

persones que s’hi apunten per a garantir la seva assistència al llarg de totes les sessions. 

 

  

 

 
1 Es vol recordar que encara hi ha alguns dictàmens pendents de retorn municipal, com és el cas del 

Dictamen d’Emergència Alimentària (aprovat el juliol de 2021). 
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7. Participació dels grups municipals. La seva assistència a les reunions de la Comissió 

Permanent i del Plenari és clau pel funcionament del propi Consell de Ciutat, escoltant de 

primera mà les aportacions ciutadanes i de les entitats i organitzacions membres, i garantint el 

quòrum necessari per la presa de decisions. Per això, es vol posar en valor a aquells grups 

municipals que hi participen habitualment, i alhora es vol demanar als grups municipals que no 

ho fan amb tanta freqüència que hi assisteixin. 

 

8. Prendre part en la transformació de Barcelona. El Consell de Ciutat ha de mantenir i 

incrementar la seva presència en els diferents espais de participació de la ciutat com a eina per 

donar veu i visibilitat al mateix. Per exemple, com ho ha començat a fer aquest any amb la Taula 

per una nit cívica i la Taula d’impuls de l’agenda 2030. 

 

També es vol recordar que resta pendent el retorn a la proposta de Reglament del Consell 

Consultiu i Assessor BTV. L’esmentada proposta pretenia que l’esmentat òrgan fos un espai 

amb plenes facultats de participació, així com donar resposta a la paritat en la presentació de 

les candidatures del Consell d’Administració d’ICB. També s’ha de recordar que la darrera reunió 

del Consell Consultiu i Assessor de BTV que va ser per valorar “la capacitat i idoneïtat dels 

candidats al Consell d’Administració ICB” es van presentar 6 candidatures d’homes per una sola 

candidatura de dona. Per això, s’ha de revisar la paritat en la composició d’aquest consell 

d’administració. 

 

Igualment, es vol destacar que quan s’aprovi el nou Reglament de Participació Ciutadana, 

s’hauran d’adequar i posar al dia els reglaments de diversos Consells Sectorials de Ciutat, 

incloent-hi alguns que encara estan pendents d’aprovació.  
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Annex. Persones ponents i/o expertes convidades als grups de 

treball i Comissió Permanent  

 

NOM I COGNOM CÀRREC GRUP DE TREBALL O 

COMISSIÓ 

ADRIÀ GOMILA  Director de Serveis de Mobilitat de 

l'Ajuntament de Barcelona 

GT Barcelona Postpandèmia 

ALBERT AIXALÀ Tècnic de la tercera tinència Comissió Permanent 

ALBERT BATLLE 5é Tinent d’Alcaldia Plenari 

ALBERT DALMAU Gerència d'Economia, recursos i promoció 

econòmica 

GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

ÀLVARO PORRO Comissionat d'Economia Social, 

Desenvolupament local i Política Alimentària 

Comissió Permanent 

ANTONI MORA Direcció Planificació Estratègica i Fiscalitat GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

ANTONIO TURIEL  Científic a l'Institut de Ciències del Mar i 

divulgador 

GT Barcelona Postpandèmia 

CARLOS VIVAS Direcció de Pressupostos i Política Fiscal  GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

CAROL GALAIS Comissió Assessora de processos 

participatius 

Comissió Permanent 

DANIEL BRASÉ  Vicepresidència de PIMEC Turisme GT Barcelona Postpandèmia 

EDUARD MARTÍN CIO i Director Connectivitat Intel·ligent a 

Mobile World Capital Barcelona   

GT Barcelona Postpandèmia 

EUGÈNIA PIOLA Investigadora i professora Universitat de 

Barcelona 

GT Emergència Habitacional 

FÈLIX ORTEGA  Director General Barcelona Activa GT Barcelona Postpandèmia 

FERRAN 

MASCARELL 

Grup Municipal Junts per Catalunya GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

GERARD LILLO Tècnic de democràcia activa GT seguiment PAM i 

Pressupostos participatius 

GERMAN PRADO Grup Municipal Ciutadans GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

INGEBORG PORCAR Directora tècnica de l la Unitat de Trauma,  

Crisis i Conflictes de la UAB (UTCCB) 

GT Barcelona Postpandèmia 

JORDI ANGUSTO Grup Municipal ERC GT Pressupost Municipal i 

OOFF 
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JORDI MARTÍ 6é Tinent d’Alcaldia Plenari 

JORDI VALLS  Director General de Mercabarna GT Barcelona Postpandèmia 

JOSEP ANTONI 

ARROYO              

Director operativa programa Alimenta GT Emergència Habitacional 

JOSEP MANEL 

MEDRANO 

Direcció Planificació Estratègica  i Fiscalitat GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

LLUÍS SALA                          Consell Ciutadà per la Sostenibilitat              Plenari 

LLUIS TORRENS Director Innovació Social, Àrea de Drets 

Socials, Justícia Global, Feminismes i 

LGTBI  

GT Emergència Habitacional 

LUCIA MARTÍN Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació GT Emergència Habitacional 

LUDOVIC NAU Tècnic de Polítiques Alimentàries Urbanes i 

Consum Responsable 

Comissió Permanent 

MAITE CASADO Gerència Seguretat i Prevenció Plenari 

MANEL PUNSODA  Director de democràcia activa Comissió Permanent i GT 

seguiment PAM i 

Pressupostos participatius 

MARI CARMEN 

FERNÁNDEZ  

Primera Tinència d’Alcaldia GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

MARTA CABANAS Directora de sector de l'Àrea integral de 

salut Barcelona Litoral. Consorci Sanitari 

Barcelona Regió Sanitària SCS 

GT Barcelona Postpandèmia 

MARTA LLOBET  Professora de l'escola de Treball Social de 

la Universitat de Barcelona i investigadora 

UB 

GT Emergència Habitacional 

MERCÈ PÉREZ   Consell assessor gent gran. Doctora en 

Psicologia especialitzada en envelliment 

GT Barcelona Postpandèmia 

MICHAEL 

DONALDSON 

 Comissionat d’Innovació Digital, 

Administració Electrònica i Bon Govern de 

l’Ajuntament de Barcelona 

GT Barcelona Postpandèmia 

MILAGROS CASAS Grup Municipal Barcelona pel Canvi GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

MILAGROS CASAS Consellera Barcelona pel Canvi Plenari 

MONTSE MATEU Cap secció Polítiques Alimentàries Urbanes 

i Consum Responsable 

Comissió Permanent 

MONTSERRAT 

CALVO 

Centres de Proximitat del Servei d'Acció 

Comunitària 

GT Emergència Habitacional 

NATALIA AMORÒS Secretaria jurídica Plenari 
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ORLAND BLASCO Drets de Ciutadania i Participació Comissió Permanent i GT 

seguiment PAM i 

Pressupostos participatius 

ÓSCAR RAMÍREZ Grup Municipal PP GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

PAU GONZÀLEZ Assessor regidoria drets de ciutadania i 

participació 

GT seguiment PAM i 

Pressupostos participatius 

ORIOL ESTELA  Coordinador Pla Estratègic Metropolità GT Barcelona Postpandèmia 

RAMON NICOLAU Comissió Assessora de processos 

participatius 

Comissió Permanent 

RAQUEL 

CALATAYUD 

 Camon Consulting Group GT Barcelona Postpandèmia 

RAÚL FONTANET Direcció de Planificació Estratègica i 

Fiscalitat 

GT Pressupost Municipal i 

OOFF 

ROGER GASPA  Presidència de Foment de Comerç GT Barcelona Postpandèmia 

ROSA ARTIGAL Directora d'Acció Educativa del Consorci 

Educació Barcelona - Educació primària i 

secundària. 

GT Barcelona Postpandèmia 

SANDRA SALVADOR Assessora regidoria drets de ciutadania i 

participació 

Comissió Permanent 

SERGI MARTI Cap del Departament de Participació Social 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 

Feminismes i LGTBI 

GT Emergència Habitacional 

SERGI PORCEL Cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de 

l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 

de Barcelona. 

GT Barcelona Postpandèmia 

SÒNIA FUERTES  Comissionada d'Acció Social, Àrea de Drets 

Socials, Justícia Global, Feminismes i 

LGTBI 

GT Emergència Alimentària i 

Plenari 

XAVIER BOBI Gerència Executiva  GT seguiment PAM i 

Pressupostos participatius 

XAVIER BONETA Secretaria Executiva  GT seguiment PAM i 

Pressupostos participatius 

XAVIER MARTÍNEZ Assessor Regidoria d’Habitatge GT Emergència Habitacional 

XAVIER MAURI Director de la Fundació Hàbitat3 GT Barcelona Postpandèmia 

 


