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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-367, de 27 de febrer, que determina la
composició del Consell de redacció de la revista "Barcelona Metròpolis".

Decret.
En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de
Barcelona,
Disposo,
Primer. Determinar la composició del Consell de redacció de la revista “Barcelona Metròpolis”,
que serà la següent:
Presidència: Àgueda Bañón Pérez, directora de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona
Vocals:
- Milagros Pérez Oliva, directora de la revista Barcelona Metròpolis. Membre de l’equip
editorial del diari El País.
- Marc Andreu i Acebal, periodista i historiador. Col·labora al diari El País, les revistes L’Avenç,
Sàpiens i Carrer i el digital Crític.
- Sara Berbel Sánchez. Gerent Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. Presidenta de la
Fundació BCN Formació Professional. Ha estat directora general de Barcelona Activa i gerent
de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona.
- Ismael Blanco Fillola. Expert en polítiques urbanes de l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
- David Bravo Bordas. Arquitecte. Col·laborador del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) en el desenvolupament del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà. Assessor
en l’estratègia contra la gentrificació des de l’Ajuntament de Barcelona.
- Judit Carrera Escudé. Politòloga. Directora del CCCB.
- Najat El Hachmi Buhhu. Escriptora i articulista.
- Sonia Fuertes Ledesma. Comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat
presidenta de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i vicepresidenta de la
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.
- Mayo Fuster Morell. Directora d’investigació sobre economia col·laborativa a l’Internet
Interdisciplinary Institute de la UOC. Professora afiliada del Berkman Center for Internet and
Society de la Universitat de Harvard.
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- Marina Garcés Mascareñas. Filòsofa i assagista. Professora a la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Impulsora d’Espai en Blanc.
- Oscar Martínez Puerta (Oscar Guayabero). Dissenyador, editor i curador. Col·laborador del
DHUB.
- Ismael Peña López. Director general de Participació Ciutadana a la Generalitat de Catalunya.
Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política a la UOC.
- Sara Moreno Colom. Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat a la UAB. Professora de Sociologia
de la UAB.
- Bernat Puig Tobella. Director i editor del diari digital de cultura Núvol.
- Genís Roca Verard. President de RocaSalvatella. Acompanyament en la digitalització de
grans empreses i organitzacions.
- Joan Manuel Tresserras i Gaju. Doctor en Ciències de la Informació per la UAB. Titular del
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB. President de la Fundació Josep
Irla.
Secretària: Marga Pont Algueró. Coordinadora editorial de la revista Barcelona Metròpolis.
Segon.- Assignar-li les funcions següents:
1. Participar en la concreció de la línia editorial de la revista, l’objectiu de la qual és oferir una
mirada plural dels grans debats de la societat actual que afronta una gran metròpolis com
Barcelona, des d’una perspectiva alhora global i local.
2. Recollir i proposar les grans qüestions que afronta la ciutadania i la ciutat de Barcelona que
poden ser susceptibles de tractar a la revista en profunditat per tal de contribuir a crear
opinió i pensament a partir del debat d’aquests temes.
3. Contribuir a definir els criteris que marquen la línia editorial de la revista, tant en els
continguts com en la forma.
4. Suggerir i facilitar el contacte de les persones expertes que poden col·laborar com
articulistes per tractar les temàtiques del dossier.
5. Proposar continguts o temes per a la resta de seccions que conformen la revista:
entrevista, en trànsit, visions urbanes, Barcelona en dades, relat i plec de cultura.
6. Crear noves seccions, si escau.
7. Consensuar a grans trets el sumari com a mínim del número següent i dels successius que
sigui possible.
8. Plantejar i col·laborar en l’organització dels debats presencial o altres possibles accions
paral·leles a la publicació per promoure el debat més enllà de la publicació.
9. Avaluar el darrer número publicat per tal d’identificar els encerts i les àrees de millora.
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Tercer. Establir la següent forma de funcionament:
1. De forma ordinària la Comissió s’ha de reunir, com a mínim, trimestralment.
2. La Directora de la revista és la persona encarregada de convocar les sessions. Les
convocatòries han d'anar acompanyades de l’acta de la reunió anterior i l’ordre del dia
a tractar que inclou la presentació i valoració del darrer número publicat i la discussió
dels propers números.
3. La reunió del Consell de Redacció inclourà: presentació per part de la directora de la
revista del darrer número publicat i torn de paraula dels membres del consell sobre el
resultat; intervenció de la directora de Comunicació, qui informa de campanyes,
accions, projectes, programes en els quals està treballant l’Ajuntament i que poden
ser susceptibles de debat; plantejament de propostes per al dossier i resta de seccions
per part de la directora de la revista i debat posterior de les mateixes pels membres
del Consell.
4. Per a la constitució vàlida de la Comissió, cal la presència de la Presidència, o de qui la
substitueixi, del/de la Secretari/ària o persona que el substitueixi i de, com a mínim, la
meitat de la resta de membres en primera convocatòria o d’un terç en segona
convocatòria.
5. Els acords de la Comissió s'adopten per majoria simple dels vots dels membres
assistents a la sessió. Correspon a la Presidenta elevar els acords a la Comissió de
Govern per a la seva aprovació o posta en coneixement.
6. El/La Secretari/ària és la persona encarregada d’aixecar l’acta de les sessions. L'acta
recull les persones assistents, l'ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s'ha
efectuat, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
Les actes de les reunions, un cop aprovades, són signades pel Secretari/ària, amb el
vistiplau de la Presidència.
Quart. Determinar que la retribució a percebre en concepte de dietes per assistència a les
reunions serà de 150 euros per als membres del Consell, exceptuant el personal municipal.
Barcelona, 27 de febrer de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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