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ACTA núm. 3 de 2016 (02 de febrer)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
Participants: 31 persones 
 
Dóna paraules: Josep Garriga 
Recull notes i fa l'acta: Carlos Pallarol  
Hora: 19h 
 
0.- S’aprova l'Acta de l'última reunió  

1.- Sobre la nostra acció municipal. Es tracten quatre temes: 

a) Repassar i compartir els acords i actuacions recents del nostre equip de govern, 

destacant els que més ens afecten al barri: 

 L’Ajuntament de Barcelona signa un conveni amb les Entitats Catalanes d’Acció Social 

dotat de 2,5 milions d’euros i contracta 100 persones amb dificultats d’inserció laboral i 

els forma per ser auditors energètics. 

 Connexió del tramvia: s’alerta sobre els problemes que pot portar la connexió del 

Trambaix i el Trambesòs perquè actualment aquest transport està en mans privades. 

En tot cas, davant el desconeixement sobre aquest tema, es proposa fer un debat 

obert sobre el tramvia amb gent que el conegui bé i la necessitat d’impulsar una 

campanya en favor de la connexió.     

 Sobre turisme: l’Ajuntament segueix el seu impuls de regulació i planificació del 

turisme. A més de la moratòria hotelera, ara es posa en marxa l’elaboració del Pla 

estratègic de Turisme 2016-20120. 

 L’Ajuntament ha proposat reduir a 4 els festius en que les botigues poden obrir. 

Aquesta mesura pretén afavorir als petit comerç i de barri en contra de les grans 

superfícies, ja que l'executiu de BEC ha revelat els resultats parcials d'una enquesta 

que indica que només un 16% de les botigues que podien fer-ho van obrir els 10 

diumenges autoritzats. D'aquestes, a més, la majoria estaven concentrades en zones 

com ara la Barceloneta i el Gòtic. És a dir, àrees amb forta presència de turistes. 

 Vaga dels treballadors de TMB: pel que sembla el conflicte s’ha originat per la manca 

d’acord entre TMB i els treballadors d’aquella empresa en relació a la negociació del 

conveni col·lectiu. Els treballadors s’han manifestat avui i mantenen la convocatòria de 

24 hores de vaga per als propers 22 i 24 de febrer, coincidint amb el Mobile World 

Congress, ja que es mostren escèptics i diuen que esperaran a veure si l'Ajuntament 

compleix els seus compromisos per acabar amb la precarietat i vigilar les alces dels 

directors que estimen en un 14’27%. Des del consistori els han promès que una de les 

primeres accions serà ser més transparents amb els sous dels directius de TMB. 

Caldrà veure com actuen els vaguistes i la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. En 

tot cas, aquesta situació planteja bastants interrogants, però s’informa que les 

negociacions estan en marxa.  

Alguns assistents mostren preocupació per l’actitud davant els vaguistes, així com pels 

suposats sous d’escàndol que tenen els directius de TMB.   

 L'Ajuntament de Barcelona demana l'indult de les persones condemnades per Aturem 

el Parlament.  
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b) Seguir amb la reflexió sobre la necessitat d'ampliar l'equip de govern i el repte d'aprovar 

els Pressupostos pel 2016 (campanya específica): 

 D’una banda, es valora la necessitat d’impulsar una campanya sobre els pressupostos 

a nivell de districte per dificultar que l’oposició deixi la ciutat sense pressupost. 

 Pactes de Govern: 

o Els nostres regidors van desbordats de feina i es creu que si s’inclou regidors 

d’altres forces municipals es podria treballar més i millor. Amb això en ment, es 

vol tancar un pacte de govern abans de Setmana Santa (21-28 de març). 

o Es vol passar una enquesta sobre amb quins partits NO es vol pactar 

o Arribat el cas, es convocarà una votació sobre acords de govern dirigida a tots 

els inscrits 

o S’apunta que la opció de govern més probable és amb el PSC perquè la CUP 

és segur que no vol entrar al govern de la ciutat i ERC tan sols estaria 

disposada a pactar determinades qüestions, però des de fora. No debades, 

l’Alfred Bosch confia en ser el proper alcalde de Barcelona.  

Tanmateix, es comenta que en Collboni segueix imputat i que caldria tenir 

aquesta circumstància molt present de cara a qualsevol pacte amb el PSC, ja 

que seria una incongruència per part nostra.  

Per últim, altres assistents destaquen la necessitat de negociar en positiu i 

sense línies vermelles.  

o En tot cas, es recorda que tot plegat pot canviar si no hi ha cap investidura de 

cara al Govern de l’Estat i es convoquen noves eleccions. 

 

c) Tractar el procés participatiu del Pla d'Actuació de Districte i el Pla d'Actuació Municipal 
per a tot el mandat  

 S’ha obert a tota la ciutadania el procés de participació per a l’elaboració del PAM i els 
PAD: el procés ha de permetre la corresponsabilització de la ciutadania amb les 
polítiques públiques. El procés participatiu es porta a terme abans de l’aprovació inicial 
dels documents per tal que ja inclogui les propostes ciutadanes. Tot plegat es realitzarà 
a través de més de 300 cites presencials (25 a l’Eixample) i de la plataforma 
decidim.barcelona, que recollirà totes les aportacions fetes, tant en les trobades 
presencials com online, i permetrà que els ciutadans puguin debatre i fer un seguiment 
de tot el procés. Malgrat és molt recent, pel que sembla, de moment està tenint bona 
rebuda i molta participació. 

 S’anima als companys a llegir el PAM o almenys la introducció, per la visió de ciutat 
que dóna, i a fer propostes de millora o recolzar les que més en afecten. 

 Es recorda la necessitat de vincular el PAM i el PAD amb els pressupostos per animar 

a la ciutadania a la participació i a donar suport a tot plegat. En aquest sentit, per ser 

més eficaços, es proposa agrupar-nos per àrees de treball. S’enviarà una proposta 

d’àrees de treball.   
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d) Es valora la web que estem creant des d'aquest grup de barri per recollir suggeriments i 
poder-la obrir a tothom. S’envia la primera versió perquè la puguem veure: 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/ 

 S’anima a la participació i s’explica el que s’ha fet fins ara: s’han penjat dos articles 

sobre Les Germanetes, les nostres Actes i alguns contactes de referència del nostre 

grup de barri. 

 Sobre els articles que es puguin penjar, es decideix treure l’autoria del que expressa la 

posició col·lectiva sobre Germanetes i incloure un altre escrit del Magrinyà sobre els 

tramvies. 

 

2.- Temes a debat per preparar el Plenari de tot "BCNenComú" del dissabte 20 de febrer: 

 

a) La perspectiva d'organitzar un nou "actor polític" a nivell català: 

 Diverses persones expressen el seu malestar per com s’ha plantejat aquesta 
possibilitat i es critica la forma de fer-ho pel seu tarannà vertical. Malgrat això, es 
considera un projecte encertat.  

 En general hi ha bastant suport a la idea com a tendència, però es manifesten bastants 
dubtes sobre com es farà i sobre què passarà amb els actors preexistents.  

 Sigui com sigui, s’emfatitza la necessitat de fer el procés públicament i des de la base.  

 Se seguirà parlant d’aquest tema, ja que s’arriba al final de l’assemblea i es deixen 
moltes qüestions per tractar. Avui només se’n fa una aproximació.  

 

b) Tancar l'actualització del "cens d'activistes" del nostre grup de barri: 

 Es decideix donar d’alta a algunes persones. 

 

Es deixa pendent el tercer apartat del segon punt de l’Ordre del dia: 

c)  Algunes idees per al procés d'elaboració del Reglament electoral general de 
Barcelona en Comú i, a com a apèndix de l’anterior, del Reglament específic per la 
elecció del Consell Polític previst en el Document de "Fase D". 

 

 

 

Un representant de la Comissió Territorial i observador extern a la reunió (s’està fent un diagnòstic 

organitzatiu), assenyala que hi hagut un debat ampli i interessant, però amb moltíssima més 

participació masculina que femenina.  


