
 

 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT  

Sala Tinents d’Alcalde 

Acta de la sessió del 5 de febrer de 2009 

 

S’inicia la sessió a les 19 hores 

Presideix la sessió el Sr. Ramon Nicolau, Comissionat de Participació Ciutadana de l’Alcalde 

Assistents: 

Sra. Núria Galan, Vicepresidenta primera, Alejandro Goñi, Vicepresident segon, Sr. Enric Estrenjer, 
Sra. Elisenda Rius, Sr. Antonio Navarro, Sr. David Prujà, Sra. Assumpció Vila, Sr. Jordi Gras, Sra. 
Roser Vallhonesta, Ima. Sra. Ester Capella, Im. Sr. Joaquim Forn, Im. Sr. Carles Martí, Ima. Sra. 
Emma Balseiro 

Assistits per Orland Blasco en delegació de la Sra. Maria Jose Calvo 

Persones convidades, Im. Sr. Ramon Garcia Bragado 

S’excusen;  

Im. Sr. Ricard Gomà , Sra. Eulàlia Perarnau i Sra. Maria Jose Calvo. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 15 de desembre de 2008 i de l’acta de la 
sessió extraordinària del 14 de gener de 2009. 

2. Transformació urbanística de l’Avinguda Diagonal. 

3. Proposta de composició de la Comissió d’Empara. 

4. Proposta de renovació de membres del Consell de Ciutat. 

5. Preparació propera sessió Plenària del Consell del 24 de març de 2009. 

 

 



El Im. Sr. Carles Martí  obra la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia de l’aprovació de les 
dues actes de la Comissió Permanent del 15 de desembre i el 14 de gener, queden aprovades 
sense cap esmena, a continuació es pasa  al segon punt de l’orde del dia de la Comissió, que es  
la transformació de l’Avinguda Diagonal i cedeix la paraula al Im. Sr. Ramon Garcia Bragado per 
explicar el procés que s’ha endegat de la transformació d’aquest carrer emblemàtic de la ciutat. 

El Im. Sr. Ramon Garcia Bragado  exposa el consens en el plantejament dels canvis que ha 
d’oferir la nova diagonal, un carrer primordial per la ciutat amb un acord general que ha de servir 
per millorar el transport públic i reduir el tràfic privat d’aquest arteria de la ciutat, aquest acord es va 
posar de manifest en el Plenari del 26 de setembre en que es va presentar la proposta del procés 
participatiu que ha comptat amb un alt recolzament polític del consistori i un paper cabdal al 
Consell de Ciutat. El Sr. Garcia Bragado exposa que  en aquesta ocasió s’ha buscat un tractament 
més sensible del procés i que per això es va desestimar fer un concurs internacional i s’ha preferit 
comptar amb els professionals de l’Ajuntament per fer el projecte. Un primer pas ha estat crear la 
Oficina Tècnica que serà l’òrgan  responsable d’elaborar les dues alternatives que seran sotmeses 
a consulta al final del procés consultiu i el procés consultiu es desenvoluparà en quatre fases:  

- 1. Recollida d’informació i bases de dades sobre la Avinguda Diagonal, es faran jornades 
tècniques i s’explicarà la funció i les característiques de la Diagonal en si mateixa. 

- 2. Que faries tu?, on la societat civil barcelonina podrà fer les seves aportacions de que cal 
tenir en compte per realitzar el projecte, quines sugerencies arriben a l’Oficina tècnica i a 
partir d’aquí, com  a projecte molt suggerit que és, s’elabora el projecte tècnic tenint en 
compta les aportacions ciutadanes que arribin en aquest període d’aportacions. 

- 3. Presentació de les dues alternatives formulades i preparació de la consulta amb les 
garanties necessàries per difondre i comunicar les dues opcions. 

- 4. Realitzar la consulta prevista i definir els dies de consulta, ja esta clar que serà mes d’un 
dia i facilitar el vot presencial i electrònic a tota la població de més de 16 anys de la ciutat. 

 

El Sr. Carles Martí  dona les gràcies al Sr. Garcia Bragado per la seva exposició i explica 
que l’Ajuntament vol que el Consell de Ciutat sigui el garant d’aquest procés, tant en la 
seva vesant participativa com de continguts i per tant demanar la seva implicació en el 
procés i que elabori una memòria final un cop finalitzada la consulta, per fer aquesta 
implicació el Sr. Carles Martí exposa la proposta concreta de comissió de treball format per 
16 persones i en que inicialment, sobre el paper, hi havia la proposta que la presidis el Sr. 
Oriol Bohigas, com a president de l’Ateneu Barcelonès i per la seva vàlua professional , el 
Sr. Carles Marti expressa el dubte de si hauria de ser el president, donat que sembla que 
no es molt partidari d’aquest procés participatiu que encetem. 

 

El Sr. Ramon Nicolau diu que poder el president el pot escollir des de  la mateixa 
comissió, la proposta de comissió te un bon equilibri entre les diverses sensibilitats del 
consell. 

 



El Sr. Jordi Gras, discrepa sobre el paper que es vol donar a l’apartat de persones 
rellevants, i que no sap en qui es compta perquè a la llista no s’especifica el nom, però 
considera que es dona un excessiu paper en aquest sector que ja ha demostrat molts cops 
una pobra implicació amb les feines que ha anat desenvolupant el Consell de Ciutat. 

 

El Sr Ramon Garcia Bragado, diu que donat el que s’està dient faria la proposta , si 
sembla be, d’oferir a l’Associació del Consell de Cent, aquesta plaça de la comissió, tenint 
en compta el que s’ha dit i ho proposa perquè aquesta associació no forma part en aquests 
moments del Consell de Ciutat i és una entitat de tots els exregidors de l’Ajuntament de 
Barcelona,  molt entusiastes amb els projectes de la ciutat i que la seva presidenta estaria 
disposada de formar-ne part i es la Sra. Carme San Miquel. 

 

El Sr. Jordi Gras  es mostra d’acord amb la sugerencia del Sr. Garcia Bragado. 

 

El Sr. Enric Estranjer  es mostra en desacord que els ciutadans del registre no estiguin 
representats en aquesta comissió de la Diagonal, tenint en compta el seu grau d’implicació 
i que representen el 16% del Consell de Ciutat. 

 

El Sr. Carles Martí  creu que es possible incorporar una persona del registre a la comissió 
si els partits estan d’acord i no ha de generar canvis en la mesura. 

 

El Sr. Alejandro Goñi fa esment que encara que no sempre hagi funcionat la participació 
de les persones rellevants, si hi ha persones que han participat i creu que s’hauria de 
mantenir. 

 

La Sra. Ester Capella  diu que en relació amb la proposta del president Oriol Bohigas, creu 
que s’ha li ha de dir  de forma part de la Comissió, encara que sigui discrepant. 

 

El Sr. Carles Martí  diu que es podria di a l’Oriol Bohigas que formi part de la comissió 

 

El Sr. Ramon Garcia Bragado  creu que si s’acorda en aquesta comissió no hi troba cap 
inconvenient per dir al President de l’Ateneu Barcelonès que formi part de la Comissió. 

 

El Sr. Carles Martí  un cop acceptat que en formi part pregunta si es vol que sigui el 
president o com s’escollirà. 



 

El Sr. David Prujà  opina que el millor es deixa llibertat a la pròpia comissió per escollir el 
seu president.. 

 

El Sr. Antoni Navarro  es del mateix parer de deixar-ho en l’aire i ja ho decidirà la mateixa 
comissió en la primera reunió que realitzi. 

 

La Sra. Núria Galan  diu que la figura del president perquè sigui prou consensuada i per 
aprofundir en mesures participatives es necessari que la pròpia comissió decideixi el seu 
president o presidenta. 

 

El Sr. Carles Marti  dona per tancada la llista amb l’acord de tots els presents i diu al 
Comissionat i als vicepresidents que ho comuniquin a les persones proposades i que la 
presidència es decidiria en la primera reunió amb la inclusió de la Sra. Carme Sant Miquel 
de l’Associació del Consell de Cent i afegint una persona de l’àmbit de registre. 

 

El Sr. Joaquim Forn  suggereix fer servir la formula de setze persones més la presidència 
de la comissió que garanteix no fer canvis en la mesura i per tant amb l’acord dels presents 
no hi hauria mes dificultats. 

 

El Sr. Carles Martí  diu per finalitzar aquest punt de l’ordre de dia;  demana que el primer 
dictamen sobre el procés de Transformació de la Diagonal estigui fet abans del 31 de març 
i poder-ho presentar al Plenari del Consell de Ciutat que esta previst fer el 24 de març, 
agraeix al Sr. Ramon Garcia Bragado la seva explicació i passa al següent punt de l’orde 
del dia sobre al composició de la Comissió d’Empara, una proposta de noms per orde 
alfabètic i de equitat de gènere demanant a la secretaria del Consell que en breu concreti 
la persona representant dels consells sectorials tenint en compta el procés de renovació 
que s’està fent. Respecte a la persona dels grups polítics es proposa al Sr. Joaquim Forn 
per ser la persona que ha impulsat la concreció d’aquesta nova comissió, en aquests 
moments la persona proposada no hi es i ho deixa a la consideració dels presents. 

 

La Sra. Ester Capella  demana que donat que el Sr. Forn no hi es i que es una proposta de 
quina persona n’ha de  formar part de l’àmbit dels grups polítics es consensuï entre els 
partits abans de decidir qui es. 

 

El Sr. Carles Martí  accepta la negociació prèvia i es comunicarà la persona en un plac 
breu de temps desprès de parlar amb els portaveus dels grups polítics, demana si esta 



previst dona difusió a aquesta comissió d’empara, com podria ser un article a Barcelona 
Informació o d’altres instruments municipals i deixa a la Secretaria del Consell i al 
Comissionat aquesta tasca. Per tant es dona per constituïda aquesta comissió. 

 

El Sr. Ramon Nicolau  explica el següent punt de l’orde del dia sobre la renovació del 
Consell i que la proposta la tenen en la documentació presentada per a la reunió, explica 
que entre la permanent d’avui i la propera s’haurien de concretar les propostes i arribar a 
un acord, sobre tot en les propostes de les entitats rellevants, ja que en els altres apartats 
ja s’està treballant per fer la renovació. En l’apartat d’entitats rellevants, que consten en el 
reglament un màxim de 15 i en tenim 20, sobre tot pel pes de les universitats proposa 
l’entrada de tres entitats noves: El Consell d’Associacions de Barcelona, la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector i l’Associació del Consell de Cent, i en canvi donar de baixa a COCARMI, 
el centre de Cultura Contemporània (CCCB), la Federació Catalana d’ONGs i Depana, 
d’aquest manera pesaríem de 20 entitats a 19. 

 

El Sr. David Prujà  diu que a partir d’una reflexió i una demanda, consideren que algunes 
entitats que no tenen marc de referència en l’estructura de Consells podrien formar part dle 
Consell de Ciutat, aquest seria el cas de la federació d’Ateneus de Catalunya o la Taula del 
Tercer Sector. 

 

El Sr. Ramon Nicolau  diu que la Federació d’Ateneus te el seu espai al Consell de Cultura 

 

El Sr. Jordi Gras  expressa el seu dubte de que la federació d’Ateneus hagi d’entrar, 
perquè es una federació d’àmbit territorial català 

 

La Sra. Núria Galan  diu que també te dubtes de si han d’entrar o no la taula del Tercer 
Sector, ja que el CJB hi forma part. 

 

La Sra. Assumpció Vila creu que no te a veure que estiguis federat en estar al Consell, 
una cosa son les federacions i d’altres les entitats, en el seu cas no vincularia una 
presencia a l’altre, poden estar com entitats i a part es pot valorar si la federació també hi 
hauria d’estar. 

 

El Sr. Carles Martí  donar per tancat aquest punt de l’orde del dia, perquè en la propera 
comissió es tanqui de forma definitiva i passar a parlar de la concreció de l’ordre del dia del 
proper plenari, que comptaria amb la presencia de l’Alcalde i que com a primer punt seria 
la valoració de l’estat de la Ciutat presentat a mitjans de gener per l’Alcalde. Com a 
següent orde del dia seria la informació de la Transformació de la Diagonal, la informació 



de la Comissió creada presentada pel seu president o presidenta i la presentació, si pot ser 
del primer dictamen del procés participatiu.I com a dos punts més de l’orde del dia la 
presentació de la Comissió d’Empara i la Renovació del Consell de Ciutat. demana si hi ha 
altres previsions de temes 

 

El Sr. Ramon Nicolau  diu que altres temes eren el Pla Director de Participació i el tema de 
barris, però que es podria deixar per mes endavant per no carregar excessivament el 
plenari. 

 

La Sra. Núria Galan  diu que el tema de barris si que seria interessant treballar-ho d’alguna 
manera, sobre tot perquè el CJB té interès per parlar del paper dels consells de barri. 

 

El Sr. Orland Blasco  diu que en la comissió Permanent del mes de novembre es va deixar 
aparcat aquest tema fins que es disposes de mes informació 

 

El Sr. Carles Martí  diu que la informació escrita es la que hi ha, les mesures al ser 
politiques son curtes i concises, però que no te cap inconvenient a explicar tot el procés de 
barris com es farà al Consell de Ciutat, deixant al marge les mesures mes d’estructura que 
ja s’estan portant a terme com son els processos per crear la figura del tècnic de barri i 
altres funcions mes executives que ja s’estan fent per part de l’organització de 
l’Ajuntament. Aquest procés de canvi afectarà a dues legislatures i aportar mes capacitat 
política als districtes. 

 

Sense més temes a tractar s’acaba la sessió a les 20,45 hores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


