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ACTA DE LA SESSIO PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL CONSELL DE CIUTAT 
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 
17-7-08 

 
Al Salo de cent de l’Ajuntament de Barcelona a les 19’05. del dia 17 de juliol de 2008 sota la 
presidència del Primer Tinent d’Alcalde Ilm. Sr. CARLES MARTI JUFRESA, es reuneix en sessió 
extraordinària el ple del Consell de Ciutat. 
 
Hi concorren: 
 
En representació dels Grups Municipals 
 

Il·lm. Sr. Carles MARTÍ JUFRESA, Grup Municipal Socialista (PSC); Il·lm. Sr. Ricard GOMÁ I 

CARMONA, Grup Municipal d'Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EU i A); Ima. Sra. 

Ester CAPELLA I FARRÉ, Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Im. Sr. 

Joaquim FORN CHIARIELLO, Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU); Xavier  MULLERAS i 

VINZIA, Im. Sr. , Grup Municipal del Partit Popular (PP). 

En representació dels Consells Ciutadans de Districte  
 
Enric SÁNCHEZ ARIAS, Consell Ciutadà del Districte de Ciutat Vella; Trinitat CAPDEVILA 
BURNIOL, Consell Ciutadà del Districte de l' Eixample; Joan ESTAPÉ MIR, Consell Ciutadà del 
Districte de Les Corts; Roser VALLHONESTA MOLINS, Consell Ciutadà del Districte de Horta-
Guinardó; Jordi GRAS MATEU, Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí. 
 
En representació del Consell Sectorials de Ciutat 
 

Víctor  ALBERT BLANCO, Consell de la Formació Professional de Barcelona; Pilar BESPIN, 

Consell Municipal de Cooperació Internacional; Manuel COLON SOLER, Consell Municipal 

d'Immigració; M. Pilar DÍAZ LÓPEZ, Entitats de Persones amb Discapacitat; Jofre FARRÉS, 

Consell Municipal de Consum; Carles GINER CAMPRUBÍ, Consell de la Cultura de Barcelona; M. 

Jordi GIRÓ, Consell Escolar Municipal de Barcelona; Josep MOLINA AYALA, Consell de 

l'Habitatge Social de Barcelona; Antoni NAVARRO MONTEYS, Consell Assessor de la Gent Gran; 

Jordi ROGLÀ DE LEUW, Consell Municipal de Benestar Social; Vicenç GASCA GRAU, Consell 

Ciutat i Comerç; Francesc Xavier TOMÁS GOYENA, Pacte per la Mobilitat;  

 
En representació de les Institucions mes significatives de la ciutat, nomenades pel Plenari 
del Consell municipal de data 20 de febrer del 2004 
 
Núria GALAN ORRIOLS, Consell de la Joventut de Barcelona; Eva FERNÁNDEZ LAMELAS, 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona;  Lluís FERRER CAUBET, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Alejandro GOÑI FEBRER, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya; Marisol 
MARQUÈS, Universitat Politècnica de Catalunya; Vicenç TERRATS I MASÓ Comissions Obreres 
de Barcelona; Andreu LEZCANO, Universitat de Barcelona; Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUÉS, 
Universitat Pompeu Fabra; Francisco NEIRA LEON, Unió General de Treballadors de Barcelona; 
Julio RIOS GAVIRA, Federació de Casas Regionales y Entidades Culturals en Catalunya; Lluís 
SANS MERCÉ, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Josep Carles RIUS 
BARÓ, Col·legi de Periodistes. 
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En representació de les Entitats més votades del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, per 
eleccions celebrades el dia 15 de març de 2004 
 
Rosa BALAGUER BUENO, Casal dels Infants del Raval; Joan CRESPO BERTRANA, Assoc. 
Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà; Enric FRANCÈS GASPAR, Ass. d' Entitats 
Excursionistes del Barcelonès; Irene MATAS, Fundació Pere Tarrés; Maria MORÓN MARTÍN, Ca 
la Dona;  Joan MANEL PARISI , Secretariat d'entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta;  Felisa  
PÉREZ ANTÓN, Associació Benestar i Desenvolupament; Josep PLA BUIXÓ,  Associació de nens 
amb càncer; Concepció PUJOLAR CONTIJOCH, Associació de Familiars Alzheimer de Barcelona; 
Begoña SÁNCHEZ ESPINOSA, SOS Racisme; M Assumpció VILÀ PLANES, Federació Catalana 
de Voluntariat Social  
 
 
Persones d’especial rellevància ciutadana, nomenades pel Plenari del consell Municipal 
 

Joaquim CALVO JAQUES,  Carles DUARTE MONTSERRAT  

 
Persones escollides aleatòriament del Registre Ciutadà, per sorteig celebrat l’1 de gener de 
2004 
 

Silvia BALLESCÀ LASPLASAS, Cristina DACRUZ ROVIRA, Enric ESTRENJER MORTES,  , Jacint 

RIBAS DEIX,  Elisenda RIUS BERGUA,  Ramón ROYO PRADAS, Emilio RUIZ PÉREZ,  M Àngels 

SERRANO AGUILERA. 

 

Assisteix, en tant que observadora, la Sindica de Greuges Sra. Pilar Malla 
 
També assisteixen algunes persones en tant que secretàries de Consells Sectorials i altres 
convidats d’entitats membres del Consell de Ciutat 
 
 
Han excusat la seva assistència en aquesta sessió: 
 
Francisco AGUILERA NÚÑEZ, Josep BASELGA TORRES,  M. Purificació CANALS VENTIN,  
Ramon FOLCH GUILLEM,  Antonio GUILLÉN MARTÍNEZ,  Lluís LUQUE POLO,  Núria NAVARRO 
EDO, Carmen FISSE SEGARRA,  Francisco NEIRA LEON, María José PEDREROL 
THORNBERG,  Francesc PÉREZ RODRÍGUEZ,  Enric PIQUET MIQUEL,  Margarita RIERA 
CAMPS,   Miquel ROCA JUNYENT,  Alfonso RODES VILÀ,  Joan ROSELL LASTORTRAS,   Joana 
Maria TORRES RAMOS,  Oscar TUSQUETS BLANCA. Ramon SALLA ARDÈVOL, Montse 
VILLANUEVA, Amadeu QUINTANA JOLONCH, José BENITO ERES, Núria TORRES 
DOMÍNGUEZ, Victòria SAU SÁNCHEZ, Xavier RUESTES, Josep RAMONEDA 
 
 
Tots ells assistits per la secretaria delegada Sra. MARIA JOSE CALVO PADILLA 
 
 
ORDRE DEL DIA 
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1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2- Presentació, debat i aprovació si s’escau, del document estratègic: “Consell de Ciutat:  
     Rol, organització i línies de futur” 
 
El PRIMER TINENT D’ALCALDE Ilm. Sr. CARLES MARTÍ JUFRESA, obre la sessió donant la 
benvinguda a les persones membres del Consell i dient que abans de sotmetre a l’aprovació l’acta 
de la sessió anterior vol significar la importància d’aquesta sessió extraordinària en la que, fruit d’un 
treball acurat i en profunditat, es presenta una proposta concreta i tangible de replantejament de 
les funcions del  Consell de Ciutat. Un Consell de Ciutat que ja, en el Programa d’Actuació  
Municipal queda recollit que és i ha de continuar sent el màxim òrgan  de referència participativa de 
la ciutat i en especial per a la participació en la definició de les grans politiques municipals. 
 
Diu que, en aquesta sessió monogràfica, estem en condicions d’abordar el debat sobre el contingut 
del document i elevar als òrgans de govern municipals una proposta realment concreta, treballada i 
viable, a la vegada que també vol agrair la feina feta a totes les persones que van participar en 
l’elaboració del document. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Donada per rebuda  i llegida i sense cap esmena es  procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió 
de 19 desembre de 2007 amb un vot en contra. 
 
 
2. Presentació del document estratègic:“Consell de Ciutat: Rol, organització i línies de futur”  
 

El PRIMER TINENT D’ALCALDE Il·lm. Sr. CARLES MARTI JUFRESA dona la paraula a la Sra. 
NURIA GALAN ORRIOLS vicepresidenta primera del Consell de Ciutat  i  al Sr. ALEJANDRO 
GOÑI FEBRER vicepresident segon, que procedeixen a la presentació del document. 
 
El Sr. ALEJANDRO GOÑI FEBRER saluda a les persones assistents i inicia la seva intervenció 
explicant el procés que es va du a terme per arribar a l’elaboració del document estratègic. Diu que 
al acabament de l’anterior mandat la Permanent del Consell de Ciutat va tenir la percepció que la 
feina feta durant la primera etapa de funcionament del Consell els havia deixat un sabor agredolç i 
que era necessari fer hi  una re fundació. A partir d’aquí junt a la  Secretaria del Consell es va a 
començar a treballar en aquesta línia. A primers de febrer del 2008, la Secretaria del Consell va 
presentar un document que es deia “Proposta de rol, millora estratègica i pautes per al Pla de 
treball del Consell de Ciutat” que, junt als dictàmens que amb anterioritat i per encàrrec del Consell 
es van fer als Srs.  Albert Serra d’ ESADE, Joan Subirats i Marc Parés d’IGOP,  David Sancho de 
la Universitat Pompeu i Fabra i Michael Donaldson de la Fundació Catalunya Segle XXI, enquadra 
perfectament tots els treballs posteriors. 
  
Al maig d’enguany es va crear en el si del Consell la Comissió de Planificació Estratègica, formada 
per trenta-sis persones, dotze membres de la Permanent i vint-i-quatre altres membres del Consell. 
Amb el suport metodològic i tècnic de la Fundació Desenvolupament Comunitari, la Comissió  va 
treballar en dos sessions plenàries i una sessió articulada en tres grups de treball: “Articulació del 
Consell de Ciutat amb els Consells de districte i sectorials”, “Relació amb l’Alcaldia i l’equip de 
govern i incidència en les polítiques locals”, “Relació amb la ciutadania, visibilitat i reconeixement 
del Consell de Ciutat, treball en plenari i  tractament de temes preceptius”. El treball i les 
conclusions d’aquestes sessions convenientment validades per la Comissió Permanent, conformen 
el redactat final del document estratègic que avui es presenta. 
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Acaba dient que, “en definitiva creiem que estem davant d’un bon document, que ens ha de servir 
per situar el Consell de Ciutat com a veritable eina de participació entre la ciutadania i el govern de 
la ciutat. Estem convençuts que la posada en marxa d’aquesta nova etapa servirà per sentir-nos 
tots més identificats amb la nostra ciutat, que és en definitiva allò que tots desitgem”. 
 
La Sra. NURIA GALAN ORRIOLS presenta el document explicant les temàtiques i les principals 
línies de treball que conté. Diu que està articulat en quatre apartats diferenciats: Presentació, 
Preàmbul, Propostes i qüestions sobre el Rol i Organització i propostes de Protocol,  Tractament i 
Seguiment de Temes Estratègics, i que el tercer  apartat (el més complex) ho està  a la vegada en 
altres quatre apartats:  Rol i incidència del Consell de Ciutat en les polítiques municipals; 
Reconeixement, visibilitat i relació amb la ciutadania; Articulació del Consell amb altres òrgans i 
processos participatius;  Millores organitzatives. A més a tot el document estan diferenciades les 
propostes consensuades i les propostes que s’ha de continuar aprofundint perquè no gaudeixen 
d’un ampli consens. 
 
Entre les  propostes consensuades en relació amb el Rol i a la Incidència del Consell de Ciutat en 
les polítiques municipals, considera destacar  la que parla del caràcter vinculant de les propostes 
del Consell i la que proposa  que el Consell tingui veu pròpia en el Plenari Municipal. També 
considera important la proposta de que el Consell de Ciutat instauri sessions de control amb un 
caràcter mensual per treballar millor els temes i la que parla de traçar el seguiment de les 
actuacions de l’acció del govern de la ciutat i que això sigui un dels temes que en faci seguiment el 
Consell, quedant per a aprofundir en aquest apartat el debat sobre la viabilitat tècnica per elaborar 
de manera participada els pressupostos municipals. 
 
En relació al bloc de propostes sobre el reconeixement, la visibilitat i la relació amb la ciutadania, 
destaca la proposta que demana un espai propi a Barcelona televisió i a tots els canals municipals 
per donar a conèixer el Consell de Ciutat i la tasca  que fan els seus consellers i conselleres, així 
com el reconeixement dels seus membres i de l’estatus que en tenen. 

 Parla de la importància  que te el traspàs d’informació entre consells per fer operativa la relació 
que ha de tenir el Consell de Ciutat amb els diferents processos de participació en els que 
intervenen els  altres consells que hi ha a la ciutat, entenent que alguns temes es poden treballar 
perfectament en aquests consells i en tot cas, nomes  haurien d’anar al Consell de Ciutat, bé per a 
ser validats o per ser debatuts en una àgora més ciutadana. Diu que es necessari adaptar els 
ritmes de la participació a la ciutadania i incorporar en el Consell de Ciutat tota l’expertesa que ja 
tenen alguns consells municipals com el Consell de Benestar Social. Considera que hem de seguir 
treballant per a construir els espai mes idonis en cada cas. 

Diu que el document estratègic també recull la necessitat de connectar els procés de re fundació 
del Consell de Ciutat amb el Pla Director de Politiques de Participació i que és evident que la 
dinàmica del Consell ha d’estar ben inscrita en tots els processos, en tots els criteris i en tots els 
consells, i que aquest ha de ser un principi que s’ha de garantir en tots els espais dels que ens 
dotem.  

Comenta les propostes del tercer bloc que parla de les millores organitzatives: com que els plenaris 
puguin ser més freqüents, com millorar l’eficiència del Plenari a les comissions, o bé, estudiar 
noves formes d’organització per agilitzar o democratitzar o fer encara més eficient el treball que fa 
tothom al Consell i com es preceptiu el repte de poder treballar políticament els pressupostos de la 
ciutat. 

Finalment, parla de la proposta de protocol de tractament i seguiment dels temes estratègics, que 
estructura el camí des de la presentació dels temes en el Plenari del Consell de Ciutat, fins a la 
resposta de l’equip de govern als dictàmens i documents prepositius del Consell    -passant per les 
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comissions de treball i la Permanent del Consell- i l’avaluació i seguiment del seu impacta en les 
politiques municipals i la normativa. 
 
A la pregunta del Primer Tinent d’Alcalde sobre els annexes que acompanyen a  aquest document 
estratègic, la Sra. Galán informa que figura un annex que recull un llistat dels possibles temes a 
treballar que es consideren importants des de un punt de vista estratègic de ciutat, un annex amb 
el llistat de totes les persones que han participat en  la Comissió  de Planificació Estratègica i un 
últim annex amb el Pla de Comunicació 2008-20011 amb les propostes a desenvolupar cada any 
per garantir la visibilitat del Consell de Ciutat. 
 

 

 

Presentació d’esmenes al text 

El PRIMER TINENT D’ALCALDE agreix l’esforç de síntesi, dient que es possible quan s’ha treballat 
molt perquè es pot identificar ràpidament el que es essencial i passa a la presentació de les 
esmenes presentades al document estratègic dins dels terminis establerts. Dona la paraula al Sr. 
VICENÇ TERRATS MASÓ representat de Comissions Obreres de Barcelona per fer la lectura de 
les esmenes presentades al text. 

El Sr. VICENÇ TERRATS MASÓ constata que les seves son les úniques esmenes presentades i 
diu que mes que esmenes son tres propostes d’incorporació 

Comença llegint la primera esmena a l’apartat de millores organitzatives 3.4: «Els consellers 
podran delegar en altres membres de les seves organitzacions o entitats especialitzats en els 
temes que s’hagin de tractar en el cas de la creació de comissions o grups de treball específics.» 
justifica aquesta esmena dient que ve motivada perquè totes les organitzacions tenen gent més o 
menys especialitzada en alguns dels temes i és millor que es pugui enviar en nom de l’organització 
a tractar un tema determinat qui en coneix més. 

La segona esmena va al preàmbul,  fa referència als horaris de reunions, un tema que va provocar 
el seu debat en el seu moment: «En aquest sentit des de l’Ajuntament es faran les gestions 
necessàries per tal de facilitar –inclús econòmicament, si cal– la participació en el Consell de 
Ciutat.» Diu que saben que hi ha gent que a certs horaris no els va bé assistir a la reunió i que els 
horaris que a aquests primers no els anirien bé, als segons els va fatal i que llavors potser caldria, 
en alguns casos, recolzar o incentivar, encara que fos econòmicament, és a dir, substituir la part 
del salari que es pugui perdre hipotèticament, perquè els consellers poguessin assistir. 

La tercera esmena  fa referència a un petita discussió que va haver-hi en la comissió sobre el tema 
a l’apartat de millores organitzatives: «Els representants de la ciutadania a títol individual 
constitueixen una circumstància especial en un organisme participatiu. Cal propiciar la presència 
en el Consell de Ciutat de representants del teixit organitzatiu que representen ciutadans i 
ciutadanes organitzats i que posen així en valor i estimulen l’organització i la participació 
col·lectiva.» Diu que Comissions Obreres no esta en contra de les persones que han estat 
escollides per sorteig i participen a títol individual i que ho han dit moltes vegades. però que els 
sembla que facilitar l’associacionisme, i per tant l’organització dels ciutadans, i que aquesta 
organització dels ciutadans pugui tenir valor en els organismes com aquest, és una tasca important 
que no es pot oblidar i que per tant, el tema de la representació individual no s’hauria de 
generalitzar.  
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El PRIMER TINENT D’ALCALDE li dona  les gracies i passa la paraula al Comissionat de l’Alcalde 
de Participació Sr. RAMON NICOLAU NOS perquè doni una primera resposta a les esmenes 
presentades per obrir desprès un torn de paraules 

El Sr. RAMON NICOLAU NOS recorda que la Comissió Permanent va aprovar inicialment el 
document estratègic, però com un document obert que pugui rebre les aportacions de tots els 
membres del Plenari. Diu que es va fixar un calendari per poder presentar aquestes aportacions 
fins al dia 12 de juliol i que les esmenes que ha portat el senyor Terrats, de Comissions Obreres, 
van entrar dintre d’aquest termini. També es va acordar que com que no es podia tornar a reunir la 
Permanent del 12 ençà, es reuniríem els vicepresidents, la secretària i ell mateix per analitzar les 
esmenes arribades a termini.  

Continua dient que es van analitzar les esmenes de Comissions Obreres i que malgrat Comissions 
només va assistir a la primera i tercera sessió recullen molt bé l’esperit del treball del que es va fer 
els tres dies de la comissió de treball. Es va valorar que la primera esmena es òbvia i que 
probablement no s’havia considerat al text, però que l’enriqueix clarament i per tant es directament 
assumible. Diu que es evident que els consellers i conselleres han de poder delegar en altres 
persones membres de les seves organitzacions. 

En relació a la segona esmena diu que també ho van veure clar i que des de l’Ajuntament es 
demanarien fer  les gestions necessàries per facilitar la participació al Consell de Ciutat, però que 
el tema dubtós és com s’ha de fer això des del punt de vista econòmic perquè les hores de 
participació ciutadana no estan tan estipulades o tan reglades com les hores sindicals. Afegeix que 
es  va considerar  que el text que presenta Comissions no compromet una fórmula concreta i que 
per tant ens obliga a estudiar com hem de trobar solució a aquesta qüestió tenint en compte també 
una altra tema que va sortir a les reunions, com es el de fomentar els Consells Plenaris en horaris 
alternatius i que  per tant, també claríssimament donaven per assumida la segona proposta. 

En relació a la tercer esmena diu que el que pensava la comissió d’anàlisi d’esmenes era que hi ha 
dos plantejaments que resulten difícils de casar amb aquestes afirmacions. Per una banda sí que 
es plantejava la idea que els ciutadans que a títol individual estan formant part del Consell de 
Ciutat majoritàriament han participat molt, han tingut una elevada assistència i un elevat compromís 
i que això, donat que es tractava de només quinze persones sobre un consell d’un total de cent, 
potser era raonable mantenir-ho. Però considerà que també hi ha l’opció d’incrementar el numero 
amb la idea que arribessin a ser almenys dos per districte, la qual cosa obliga a arribar a vint 
persones, però tothom coincidia que no era bo fer-ho a costa de la representació de les entitats 
membres del Consell de Ciutat. Per tant, la proposta que es fa de compromís es dir: «Totalment 
d’acord amb el redactat que proposa Comissions Obreres, però <no en lloc de, sinó a més de>  És 
a dir, que no sigui una esmena de substitució, sinó que sigui una esmena d’addició i que d’altre 
part es segueix mantenint la possibilitat d’estudiar la incorporació de més ciutadania a títol 
individual amb l’idea que es pugui arribar a dos per districte sense que afecti al cupo que hi ha ara 
de representació individual. 

El PRIMER TINENT D’ALCALDE obre un torn d’intervencions cenyit a les esmenes presentades 
pel Sr. VICENÇ TERRATS MASÓ 

El Sr. ENRIC ESTRANJER  MORTES es presenta com  ciutadà individual del Consell i referint-se a 
la tercera esmena diu que s’alegra d’haver sigut una “circumstància especial” de l’organisme 
participatiu però  que ell no es sent especial i que a mes ha participat sempre intensament, proposa 
afegir la frase “i per tant enriquidora”  
 
La Sra. ELISENDA RIUS BERGUA diu que ella també és ciutadana “circumstància especial” com 
diu el text de l’esmena i que vol reflexionar al respecte. En primer lloc es qüestiona sobre quina 
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representativitat tenen les associacions. Diu que ells representen a un ciutadà mig, al pensar de la 
ciutadania en general i que no estan sotmesos a cap tipus de pressió. En segon lloc considera que 
el seu col·lectiu enriqueix el punt de vista del Consell i li dona un caire diferencial al Consell de 
Ciutat. Valora la forma de treballar d’aquest grup que es reuneix i consensua abans de cada 
comissió de treball, que son quinze persones que pensen de manera diferent però que arriben a un 
punt comú. Considera que no s’hauria d’admetre l’esmena presentada pel representant de 
Comissions Obreres 

La Sra.  EVA FERNENDEZ LAMELAS, representant de la Federació d’Associacions de Veïns, 
intervé dient que valora l’aportació que han fet les persones que estan a títol individual, però que 
donarien suport a l’esmena que fa Comissions Obreres en el sentit que pensen que deixarien els 
quinze membres actuals i no els augmentaríem. Diu que també pensen que la ciutadania 
organitzada i la xarxa associativa d’aquesta ciutat aporta un valor afegit, en expertesa, en treball, 
en compromís, en debat, en deliberació, i és el que defensen. Diu que la seva Federació mante la 
mes absoluta capacitat i autonomia a l’hora de prendre decisions i que es una falsedat dir que 
estan condicionats  per grups de pressió. Considera que la participació ha de ser col:lectiva i sinó 
no ho es. Advoca a que la situació quedi com està 

El Sr. VICENÇ TERRATS MASÓ diu que no té cap ànim de polèmica però que les entitats 
organitzades com la seva representen interessos, percepcions I visions col·lectives. Diu que això 
no vol dir que neguin la presència dels representants individuals, ni la riquesa dels seus 
plantejaments, ni la capacitat de treball, ni la participació que han tingut, segurament més 
continuada que algunes de les associacions aquí presents o aquí no presents, però el que no volen 
és que aquesta sigui una pràctica que es generalitzi i que pugui acabar substituint la pràctica 
normal, que és la representació de les entitats, de les associacions i dels col·lectius organitzats.  

El PRIMER TINENT D’ALCALDE intervé dient que desprès d’aquesta intervenció entén que EL Sr. 
VICENÇ TERRATS MASÓ accepta la proposta del Sr. RAMON NICOLAU NOS de mantenir el text 
integral de la primera esmena i la segona i la tercera amb les contra esmenes del ponent que se 
incorporen al text. 

 

 

Aportacions al text general del document estratègic 

El PRIMER TINENT D’ALCALDE continua amb el torn de paraules per qüestions que tenen a veure 
amb el text general entenen que en aquest cas no poden ser esmenes al no haver estat 
presentades dins dels terminis establerts. 

El Sr. LLUIS SANS MERCÈ representant de la Cambra de Comerç, Industria i Navegació de 
Barcelona intervé dient que vol cridar l’atenció sobre el punt que, en l’apartat sobre el rol del 
consell de Ciutat, diu «L’objectiu seria avançar cap al dret de veto del Consell de Ciutat o 
encaminar-se cap a un consell on les propostes sorgides de la deliberació fossin vinculants.» 
 
Creu que aquest Consell de cap manera pot pretendre vetar l’acció d’un govern municipal sorgit de 
les urnes perquè la democràcia es basa en el sufragi universal que escull un plenari, un plenari que 
escull un govern i un govern que ha de governar. Pensa que el Consell està per aconsellar, per 
deliberar, per reflexionar, però que de cap manera pot aspirar a vetar o a vincular les seves 
deliberacions i imposar-les a un govern municipal sorgit de les urnes, creu que això seria la 
subversió de la democràcia. Considera la proposta com un desig, però un desig perillós que inclús 
podria ser contrari a la llei. 
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Respecte a la proposta que parla  que cal reconèixer la tasca que s’està fent, considera positiva la 
publicitat al web de l’Ajuntament i inclús a la televisió,  però no està d’acord en que calguin 
credencials per fer un reconeixement específic del treball dels consellers i conselleres. 
 
La Sra. NURIA GALAN ORRIOLS intervé per apuntar que el reconeixement és necessari per 
millorar la participació, i que aquest va ser l’acord consensuat entre tots els membres de la 
Comissió Estratègica. Diu que aquest reconeixement i aquesta visibilització  han de servir no 
només a les persones membres del Consell, sinó principalment  a la mateixa participació.  

El Sr. FRANCESC XAVIER TOMAS GOYENA,  en representació del Pacte per la Mobilitat, fa 
referència a dues qüestions relatives al park and ride i a la línia 92 de bus.  
 
El PRIMER TINENT D’ALCALDE agraeix la intervenció  del Sr. TOMAS GOYENA i diu que entén la 
seva demanda,  però que no s’entrarà a valorar donat que ambdós temes estan fora de l’ordre del 
dia 
 
El Sr. VICENÇ TERRATS MASÓ intervé per fer referència a dos qüestions, una, la proposta 
d’informe de traçabilitat dels debats del Consell que apareix en el document. Diu que seria bo que 
el govern de la ciutat, en algun moment, rendís comptes I participés en el seguiment de la 
traçabilitat dels debats del Consell perquè, d’aquesta manera, tothom que hagi participat vegi els 
resultats del seu treball i també vegi l’atenció que el govern li dóna als resultats d’aquest treball.  
 
L’altra qüestió fa referència  al debat sobre el  model de ciutat. Creu que  hi ha bastant de consens 
en aquesta ciutat sobre quin és el model de ciutat, però que del model de ciutat o de quin model de 
ciutat volem, se’n deriven una sèrie de temes –com per  exemple el model de turisme que te 
Barcelona- que requeririen de un procés de debats concrets.  Diu que li agradaria que aquest debat 
sobre el model de ciutat constituís un primer toc per després derivar en altres coses, sense que 
això exclogui els altres temes que hi ha previstos i que també estan consensuats. 
 
El PRIMER TINENT D’ALCALDE, finalitzades les intervencions, dona les gràcies a les aportacions 
que s’han realitzat i diu que les esmenes a part de quedar recollides l’acta, s’aportaran a les 
persones que en nom del govern elaboren la resposta al document estratègic. 

 

Procés d’acceptació d’esmenes 

El PRIMER TINENT D’ALCALDE, abans de passar al procés d’acceptació d’esmenes de 
Comissions obreres de Barcelona, presentades pel Sr. VICENÇ TERRATS MASÓ i a la pregunta 
del Sr. ENRIC ESTRANJER MORTES de com queda redactada definitivament la tercera esmena, 
dona la paraula al Comissionat de l’Alcalde Sr. RAMON NICOLAU NOS 

El Sr. RAMON NICOLAU NOS diu que la proposta seria:  
  
La primera esmena sobre la delegació quedaria incorporada tal qual al text. Els consellers i 
conselleres podran delegar en altres membres de les seves organitzacions o entitats, 
especialitzades en els temes que s’hagin de tractar, en el cas de creació de comissions o grups de 
treball 
 
La segona esmena sobre el tema de l’estimulació a la participació, els usos del temps i els horaris 
de les sessions es mantindria igual, afegint, darrere d’«econòmicament», «en la mesura del 
possible», quedant amb el següent redactat: En aquest sentit, des de l’Ajuntament es faran en la 
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mesura del possible,  les gestions necessàries per tal de facilitar, inclús econòmicament si cal, la 
participació al Consell de Ciutat 
 
La tercera esmena, en lloc de ser substitutòria seria d’addició, com ha acceptat el Sr. VICENÇ 
TERRATS MASÓ. Es mantindria el paràgraf que glosa la participació dels ciutadans individuals 
escollits per sorteig del registre i afegiríem l’altre paràgraf que glosa la participació dels ciutadans 
organitzats a partir del moviment associatiu i de les entitats representatives de la ciutat. La idea 
seria no eliminar-ne un en favor de l’altre, o l’altre en favor de l’un, sinó mantenir-les tots dos i per 
tant, mantenir l’ statu quo de la situació actual, on hi ha 66 representants d’entitats i consells, 15 
ciutadans a títol individual escollits pel registre i 15 escollits per acord del Plenari de l’Ajuntament 
en consens dels grups polítics, deixant la possibilitat de re equilibrar aquestes dues xifres per poder 
assegurar dos ciutadans per cada districte i així assegurar la vinculació dels Consells Ciutadans de 
Districte amb el Consell de Ciutat tal i com es contempla al text del document estratègic  

La Sra. CRISTINA DACRUZ ROVIRA que pertany a l’apartat de persones del Registre Ciutadà, 
intervé per a dir que esta d’acord amb la proposta de redactat però que «circumstància especial» té 
un cert sentit pejoratiu i no vol que s’utilitzi en cap moment per referir-se al fet que hi hagi ciutadans 
individuals. 

El Sr. VICENÇ TERRATS MASÓ a demanda del PRIMER TINENT D’ALCALDE manifesta que està 
d’acord   amb la proposta de la Sra. Dacruz i que no te cap inconvenient que es canviï el  terme.  

D’aquesta manera, la tercera esmena que s’incorpora al text queda redactada com segueix: Els 
representants de la ciutadania a títol individual constitueixen un punt de vista enriquidor en un 
organisme participatiu. No obstant cal propiciar la presència en el Consell de Ciutat de 
representants dels ciutadans i ciutadanes organitzats i que posen així en valor i estimulen 
l’organització i la participació col·lectiva 

La Sra. MARIA MORA , representant de Foment del Treball intervé per demanar com queda 
l’esmena que ha plantejat el Sr. LLUIS SANS MERCÉ 

El PRIMER TINENT D’ALCALDE contesta dient que el que ha fet el Sr. LLUIS SANS MERCÈ es 
una consideració que constarà en acta, però no  una esmena perquè no l’ha presentat en temps i 
forma, i per tant, no es pot considerar com a tal  

 

Aprovació del document estratègic 

El PRIMER TINENT D’ALCALDE  diu que les esmenes queden  incorporades al text del document 
estratègic tal i com s’ha acordat en aquest debat i es procedeix  a la votació de la totalitat del 
document.  

Per 59 vots a favor, 3 abstencions i cap vot en contra queda aprovat el document estratègic 
“Consell de Ciutat de Barcelona: Rol, Organització i Línies de Futur” per ser elevat als òrgans 
de govern de l’Ajuntament perquè el prenguin en consideració i a partir d’aquí, s’actuï en el 
desenvolupament futur del Consell de Ciutat. 

 

Primera valoració i posicionament sobre el document estratègic aprovat per part dels representants 
del grups politics municipals 
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Il·lma. Sra. ESTER CAPELLA I FARRÉ representant del GRUP MUNICIPAL d’ ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA 

Agraeix la feina feta als membres del Consell que han participat de manera voluntària en 
l’elaboració del document estratègic perquè ha sigut un debat intens que ve de lluny i aporta línies 
de futur pel que ha de ser el Consell de Ciutat.  
 
Diu que el seu Grup Municipal prendrà nota de les conclusions i que les estudiaran i les debatran  a 
fons en el propi grup i  també amb la resta de grups municipals, i que  espera poder fer un retorn 
del document que sigui del grat  de tots els membres que conformen el Consell de Ciutat. 
 
Destaca pel seu interès algunes de les propostes més significatives del document, com el fet 
d’intentar o demanar la visualització del Consell de Ciutat, que considera que  cal fer-ho ja sigui a 
través del web municipal, com a traves de les diferents revistes que s’editen des del propi 
Ajuntament, o també la de disposar d’uns indicadors que permetin conèixer la incidència sobre la 
normativa municipal i que quedi reflectida la feina que fa el Consell amb les seves aportacions i 
també significarà que els grups municipals han pres nota de les indicacions que els vénen del 
Consell de Ciutat.  
 
 Finalment diu que considera agosarades algunes de les propostes, com la possibilitat de vetar 
algunes de les decisions que es prenen des del Plenari de l’Ajuntament o des del propi govern, que 
va ser qüestionada per alguns en el debat de la pròpia comissió de treball i que serà difícil  posar-
se d’acord perquè posa en evidencia la representativitat i legitimitat que emana del sufragi 
universal i que ostenten els representants dels diferents grups municipals, tant en el si del plenari 
de l’Ajuntament  com en el govern de la ciutat, però que s’ha d’anar treballant en la línea que cada 
vegada més els grups municipals, el propi Ajuntament i el govern de la ciutat prenguin nota i tinguin 
en compte allò que els ciutadans els fan arribar a través dels mecanismes de participació dels 
quals s’ha dotat la ciutat de Barcelona. 

 

Ilm. Sr. JAVIER MULLERAS  I VINIZIA representat del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 
DE CATALUNYA 

En primer lloc agreix a tothom la feina feta que considera ha estat enriquidora per a tots els que 
han d’analitzar el document i en treure conclusions. 
 
Creu que el Consell de Ciutat va néixer realment més des d’una necessitat de credibilitat  en un 
baix moment d’imatge de l’anterior alcalde que no pas d’un veritable interès del que ha de ser 
aquest Consell de Ciutat, però que ara el tenim aquí i per tant hem d’aprofitar-ho. Diu que si es vol 
que el Consell funcioni amb la dignitat que es mereix un consell com aquest, s’han de definir bé les 
seves funcions i s’ha de tenir clar que aquest no és un consell plenari de l’Ajuntament. Considera 
que no s’han de confondre les funcions de cada òrgan ni, sobretot, crear falses  expectatives que 
després no es podran dur a terme. 
  
Diu que el Consell ha de tenir un paper important de debat sobre les qüestions de la ciutat, i que 
aquest debat ha de portar a unes conclusions i ha de poder elevar informes als diferents 
organismes municipals, però que es evident que aquest Consell no ha de tenir caràcter vinculant ni 
per suposat dret a vet. Creu que ha de tenir la representativitat que té un consell de ciutat, però no 
la de un  consell plenari, perquè la responsabilitat executiva municipal és del ple municipal, que és 
el que és referendat pels ciutadans a les urnes. 
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Diu que creuen que és una bona idea que hi hagi ciutadans a nivell individual i que és molt 
enriquidor que hi siguin per aportar idees fresques que sempre són enriquidores pel debat 
municipal i pel debat de la ciutat i que també poden ajudar a sortir de l’espai endogàmic en què a 
vegades es mouen els que sempre estan  a tot arreu, movent-se als  mateixos cercles. 
 
Finalment dona les gràcies i diu que al seu grup analitzarà el document estratègic i donarà les 
seves idees i parer sobre el mateix per tal d’enriquir les aportacions treballades per la comissió.  

 
Ilm. Sr. JOAQUIM FORNE CHIARILLO representant del GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA 
I UNIÓ 
  
En primer lloc agraeix a la comissió de planificació estratègica la feina realitzada. 
Diu que està d’acord amb el vicepresident, el senyor Goñi, quan deia que s’havia de fer una certa 
re fundació perquè  és evident que des del naixement del Consell a partir de les Normes 
Reguladores que es va donar la ciutat al 2002 les coses han canviat molt. 
 
Creu que s’ha d’anar més enllà de crear organismes de participació i que el que s’ha de fer és 
dotar-los de contingut real perquè la gent que hi participa realment se senti útil. Considera que és 
evident que aquest Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu de la nostra ciutat, però també 
que és important donar-li contingut. Diu que és important fer un salt endavant, debatre i reflexionar 
al voltant del que s’ha fet fins ara, però també vol recordar que hi ha algunes atribucions del 
Consell que no s’han exercit algunes de les vegades i que això també es important. 
 
Creu que és molt important el debat que s’ha fet al voltant del Consell de Ciutat i al voltant de les 
seves tasques de futur i que prenen el document estratègic com un punt de partida, com un 
document interessant, però que no comparteixen  al cent per cent. Diu que valoren el treball fet, 
que no recolzaran les coses amb les què estan en contra però que ens prenen molt seriosament 
aquest debat i que hi treballaran i intentaran millorar-lo i fer a partir d’aquí, una feina prou fructífera.  

 
Ilm. Sr.  RICARD GOMÀ I CARMONA representant del GRUP MUNICIPAL DE INICIATIVA DE 
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
 
Comença agraint molt sincerament, a totes les persones que han estat vinculades en l’elaboració 
del document estratègic per la feina que han fet i per com ho han fet, amb capacitat, ganes, 
convenciment i voluntat de trobar els espais d’acord i els punts on finalment pràcticament tothom 
s’ha sentit còmode. 
 
Explica el perquè d’un «sí» molt convençut i fins i tot entusiasta del Grup d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida al document. Diu que estan convençuts que el tipus de democràcia que s’escau a 
una societat i a una ciutat complexa com Barcelona amb una ciutadania crítica i reflexiva ha 
d’incorporar un component altament participatiu, que avui pensar en una democràcia en clau 
estrictament representativa és pensar en una democràcia de baixa intensitat, sense capacitat de 
canalitzar demandes i expectatives socials i que, per tant, una democràcia d’alta qualitat 
democràtica ha d’incorporar en la seva essència, pràctiques altament participatives. En definitiva, 
un model de democràcia participativa.  
 
Diu que des d’aquest punt de vista els sembla que el document estratègic ha de ser una eina que 
ajudi a avançar cap a una participació intensa, aprofundida, innovadora, dinàmica i amb voluntat de 
repensar-se de manera permanent, anant trobant les formulacions que en cada moment vagin 
suscitant també els elements de consens i d’acord.  
 



 
 

12 
 

Creu que és important que aquest document no es quedi en el nivell dels plantejaments, sinó que 
s’ha de traduir en propostes concretes. 
  
Diu que quan el document estratègic parla d’incrementar el reconeixement, d’enfortir la voluntat 
d’incidència del Consell de Ciutat i d’avançar cap al dret de ser escoltat en clau determinant i 
vinculant per part del conjunt de representants polítics, quan parla de la capacitat de configurar una 
agenda de temes importants de ciutat, d’avançar cap a pressupostos més participatius, de dotar de 
naturalesa de dret la participació cívica i comunitària, el document està posant sobre la taula un 
conjunt d’elements concrets que poden anar ajudant a fer una camí concret, cap a un model més 
avançat de participació. 
 
Manifesta que pel seu grup aquest serà un document de referència i que intentaran fer tot el 
possible per aportar elements que contribueixin a enfortir el model de participació, tant des del punt 
de vista metodològic com des del punt de vista cultural.  

Acaba dient que el conjunt de polítiques generadores del model de ciutat que coneixem no és 
explicable sense la petjada de la participació ciutadana i que per tant no es parteix de zero sinó 
d’una base molt sòlida que es important posar en valor i reconèixer, i que a partir d’aquí cal 
entomar amb il·lusió, agosaradament, amb capacitat i rigor tots aquests elements d’avenç que el 
document estratègic li sembla que planteja.  

Ilm. Sr. CARLES MARTI JOFRESA  Primer Tinent d’Alcalde 

Comença dient que aquest Plenari extraordinari clou amb la intervenció dels representants dels 
grups polítics al nostre consistori, en una primera resposta a la proposta que el Consell de Ciutat 
posa damunt de la taula. Creu que això en si mateix és significatiu de la importància que el 
Consistori atorga a tota aquesta feina llarga i pausada i elaborada en profunditat sobre quin ha de 
ser el futur del Consell de Ciutat i diu que per això el govern intentarà que la resposta –després 
d’un procés de reflexió i de debat entre els grups– sigui del màxim consens possible, atenent al rol 
que ha de jugar aquest Consell de Ciutat en el conjunt institucional de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Continua dient que la participació no és una teoria a la ciutat de Barcelona sinó una realitat, 
segurament millorable i que ha d’evolucionar amb el pas del temps, però que porta una llarga 
trajectòria que permet ara anar donant passes i proposant nous plantejaments, noves formes i 
nous òrgans com aquest Consell de Ciutat, que mica en mica haurà d’esdevenir l’ interlocutor 
principal, privilegiat, dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona: l’Alcaldia, el Consell 
Plenari i les Comissions de Plenari. 
 
 Creu que és possible una implicació més forta del Consell de Ciutat amb els òrgans de govern de 
la ciutat i que seria bona i tindria una càrrega simbòlica i un valor afegit important a la governança 
de la ciutat de Barcelona. Diu que alhora, això haurà d’anar acompanyat en paral·lel per un 
reconeixement i una visualització de la tasca feta pel Consell de Ciutat, que no deixa de ser també 
el símbol de la voluntat de participació de les moltíssimes entitats que formen el teixit social de la 
ciutat i de les moltíssimes persones que de maneres diferents s’impliquen en aquest model de 
ciutat que també creu que és a bastament compartit per la ciutadania de Barcelona. 
 
Considera prioritària la funció de visió global i estratègica d’aquest Consell i que s’ha de poder 
exercir en ple coneixement del que els òrgans de govern d’aquesta ciutat pensen i en ple debat 
amb aquests òrgans. Creu que no tindria lògica que el govern entrés a opinar sobre qüestions més 
internes i organitzatives que s’han de resoldre en el si del propi Consell, però que els representats 
dels grups polítics han de ser capaços de donar a la resta de temes una resposta el màxim de 
consensuada possible. 
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En definitiva diu que es tracta que el Consell guanyi el que els romans en deien auctoritas, és a dir, 
capacitat de dirigir, capacitat d’orientar, capacitat de marcar rumb a partir del reconeixement no tan 
legal o explícit, sinó realment del reconeixement moral, del reconeixement ètic que es fa a 
determinada persona o a determinat òrgan. Creu que aquest Consell pot ser realment aquest òrgan 
dotat de l’auctoritas suficient perquè les grans qüestions de ciutat, els temes punyents, els temes 
estratègics, els temes clau, siguin referenciats a partir del que en el Consell es diu, es parla i es 
proposa.  
 
També, considera lògica i necessària la funció de coordinació i supervisió del sistema de 
participació de la ciutat que es proposa al document estratègic. Diu que sobre aquestes bases, no 
hi ha necessitat de tocar els reglaments, ni de fer modificacions de textos legals, i que això també 
és una gran ajuda per buscar el màxim consens possible. 
 
Manifesta que vol fer palès el compromís de l’Alcalde que en un proper Consell Plenari, a principis 
del mes d’octubre –després d’un període de reflexió i de debat entre els diferents grups polítics 
municipals–, oferir al Consell de Ciutat un retorn sobre allò que el govern, i en general el consistori, 
creu que ha de ser, efectivament, el futur de les funcions, del rol i de l’organització del Consell de 
Ciutat.  
 
Finalment agraeix la feina feta i diu que és un orgull pel govern de la ciutat, pensar que aquesta 
ciutat ha sigut capaç d’organitzar un consell com aquest i que aquest Consell ha sigut capaç de 
reflexionar sobre el seu paper i sobre el seu futur de la manera com ho ha fet. 
 
Per acabar, convida a les persones assistents a agrupar-se  per  a una foto de família què es vol 
fer per un dels primers actes de visibilitat del Consell de Ciutat, que serà la presència d’un espai 
propi d’identificació a la Plaça de Catalunya durant les festes de la Mercè  

 

Sense mes assumptes per tractar,  la presidència aixeca la sessió a les 19’45 hores 

 

CERTIFICA l’acta  

La Secretaria Delegada 
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