
 

 

 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT  

 

Acta de la sessió del 18 de març de 2009  

S’inicia la sessió a les 19’10 hores 

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

Assistents: 

Sra. Marta Cots, vicepresidenta primera, Sr. Alejandro Goñi, Vicepresident segon, Sra. 
Elisenda Rius, Sr. Antonio Navarro, Sra. Assumpció Vila, Sr. Jordi Gras, Sra. Roser 
Vallhonesta, Sra. Rosa Gil, Sr. Miguel Angel Martínez Fraile,  Sr. Miki Aragon, Sra. 
Eulalia Perarnau, Ima. Sra. Ester Capella, Ima. Sra. Àngels Esteller 

Convidada: Sra. Nuria Galan 

S’excusen;  

Im. Sr. Ricard Gomà, Im. Sr. Joaquim Forn, Sr. Enric Estrenjer, Sr. Enric Francès 

Sessió realitzada a la Sala Lluis Company de l’Ajuntament de Barcelona.   
 
 

Ordre del dia  

      1.  Aprovació acta sessió anterior del 5 de febrer de 2009   
      2.  Preparació del Plenari del 24 de març  

3. Informació Comissió per la transformació de l’Avinguda Diagonal     

4.  Informació de la Comissió d’empara 

5. Properes comissions de treball: Turisme i Participació 



6. Informació Procés de Renovació del Consell de Ciutat 

7. Varis 

Abans d’iniciar l’ordre del dia el Sr. Ramon Nicolau presenta a la Sra. Marta Cots, nova 
presidenta del CJB que substitueix a la Sra. Nuria Galan com a representant del CJB i 
vicepresidenta primera del Consell de Ciutat  

 

1. Aprovació acta sessió anterior del 5 de febrer d e 2009 

S’aprova l’acta amb l’esmena del Sr. Ramon Nicolau que indica que  la sessió del 5 de 
febrer va estar presidida pel Ilm. Sr. Carles Martí i no per ell 

 

2. Preparació del Plenari del 24 de març   
 
El Sr. Ramon Nicolau recorda la proposta d’Ordre del Dia pel proper Consell Plenari 
que va ser a provat a la passada sessió Permanent de 5 de febrer. 
 
Sobre el primer punt,  Estat de la Ciutat, lamenta no haver-se pogut  realitzar abans la 
data de la conferencia de l’Alcalde al Col·legi de Periodistes que va tenir lloc a La 
Pedrera el passat 15 de gener, i diu que té el compromís  del Gabinet de l’Alcalde que 
l’any que bé la sessió plenària amb aquest punt de l’ordre del dia es farà abans de la 
celebració de la Conferència perquè es puguin fer totes les aportacions que les 
persones membres del Consell considerin. 
 
Sobre el segon punt, Transformació de l’Avinguda Diagonal, diu que es important 
perquè s’informarà de la dinàmica del procés participatiu i es presentarà al plenari per a 
la seva aprovació la proposta del Dictamen de validació dit procés i de la decisió de la 
intervenció urbanística. 
 

Sobre la Comissió d’Empara  s’informarà de la constitució i es demanarà la ratificació 
de la composició de la mateixa i del Reglament d’organització i Funcionament aprovat 
provisionalment per aquesta Permanent  i sobre el procés de Renovació del Consell 
s’informarà de la seva execució amb l’objectiu de que quedi aprovat al Plenari 
Municipal del proper mes maig 

 

Tot seguit, el president obre un torn d’intervencions. 
 
La Sra. Elisenda Rius  proposa que per parlar de l’estat de la ciutat a l’inic del 2010 
caldria fer abans un seguiment del desplegament del  PAM. El Sr. Ramon Nicolau  



proposa constituir una comissió de seguiment que pugui presentar una proposta de 
valoració a la sessió plenària d’octubre. 
 
El Srs. Jordi Gras i Miki Aragon valoren la necessitat d’acotar el temps 
d’intervencions  
 
S’acorda indicar a l’Alcalde, que presidirà la sessió, que per assegurar l’agilitat del 
debat sigui rigorós en la distribució dels temps, que hagi un únic torn tancat 
d’intervencions i que no es parli del que no es objecte de l’ordre del dia. 
 
 
3. Informació Comissió per la transformació de l’Av inguda Diagonal     

El Sr. Alejandro Goñi ,  president de la Comissió de Treball informa al respecte, diu 
que per correu electrònic  ha comunicat a les persones membres del Plenari de la 
constitució de la Comissió del Treball. Comenta que s’han realitzat tres sessions de 
treball i que les reunions han estat molt profitoses. Presenta la proposta de Dictamen 
de validació de la transformació de la Diagonal  i de la primera etapa del procés de 
participació amb sessions de formació i informació que es presentarà a la propera 
sessió plenària del Consell per a la seva aprovació. Diu que la Comissió va acordar, 
donat lo novador del procés, anar validant  per separat cada fase del procés una 
vegada realitzada i valorada l’anterior 
 
El Sr. Ramon Nicolau informa que ja està en marxa el web del procés i que, com va 
proposar la Comissió de Treball, de moment  només te informació sobre la Diagonal i 
sobre la primera part del procés participatiu. 
 
Demana a tothom que vulgui fer alguna esmena al document  la faci arribar a la 
Secretaria del Consell abans de la sessió plenària, deixant oberta la possibilitat de 
presentar-les també en la pròpia sessió 
 
 
3.Informació de la Comissió d’empara  

La Sra. Maria José Calvo  informa de la constitució de la Comissió d’Empara el passat 
25 de febrer d’acord amb el que es disposa a les Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i al Reglament de Funcionament 
Intern del Consell de Ciutat, que es regira pel Reglament Intern d’Organització i 
Funcionament  aprovat per la Comissió Permanent de 15 de desembre de 2008  

El Sr. Ramon Nicolau  president de la Comissió d’Empara,  informa sobre la demanda  
que va arribar a la secretaria del Consell, que es va informar a dita sessió de 
constitució, i que fa referència al fet de considerar el demandat que no han estat 
respostes una sèrie de preguntes relacionades amb els Pressupostos Generals 2009 
de l’Ajuntament,  abans de la se va aprovació definitiva. Informant també de l’acord  



que va prendre la Comissió de demanar a la secretària del Consell De Ciutat  que faci 
les consultes que calguin per acabar d’aclarir el tema si es el cas i prepari un informe 
per respondre als fets, reconeixent el possible error comés i donant oficialment 
resposta  a les preguntes plantejades. 

 
5. Properes Comissions de Treball: Turisme i Partic ipació  

 

La Sra. Maria José Calvo informa de les converses mantingudes amb els 
responsables de la redacció del Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona 
per tal de conèixer el pla de treball previst i el calendari,  i acordar la metodologia de 
participació del Consell de Ciutat en les comissions de treball del Pla.  

 

La Sra. Rosa Gil diu que li interessa participar en la comissió de restauració i en la de 
Ciutat Vella, i el Sr. Antoni Navarro diu que es important  la composició de la Comissió 
de Treball del propi Consell remarcant que els qui hi participin han de trepitjar el carrer 

 

Es demana que tothom que vulgui participar-hi  ho comuniqui per escrit  a la secretària 
del Consell. S’acorda que a la propera sessió de la permanent  a finals d’abril es 
presentarà el pla de treball concret per a la seva aprovació. 

El Sr. Ramon Nicolau  informa sobre el Pla Director de Participació, diu que l’objectiu 
del Pla es detectar carències i proposar vies de solució, informa sobre l’estat dels 
treball de diagnòstic i de mana la creació d’una Comissió de Treball en el si del Consell 
de Ciutat. 
 
La Sra. Marta Cots manifesta l’interés del CJB de  participar-hi. 
 
S’acorda  que a la propera sessió de la permanent  a finals d’abril es presentarà una 
proposta de comissió, el calendari i el pla de treball  
 
 
6. Informació Procés de Renovació del Consell de Ci utat  

 

El Sr. Ramon Nicolau  informa de l’estat del procés fins el moment: la confirmació o el 
canvi de representants als Consells Municipals i la proposta de substitució  de tres 
entitat del sector d’Institucions Rellevants de Ciutat: CCCB, COCARMI i DEPANA per  



la Taula del Tercer Sector, l’Associació Barcelona Consell de Cent i el Consell 
d’Associacions de Barcelona (CAB), tancant-se la proposta amb l’acord de tothom.  

 

També informa de la proposta de continuïtat de La Sra. Rosa Gil, el Sr. Miguel Angel 
Fraile, el Sr. Carles Duarte i el Sr. Joaquim Calvo del sector de Persones d’Especial 
Rellevància Ciutadana,  les converses amb els grups polítics per consensuar la 
proposta de renovació de les onze persones restants i la voluntat de “repescar” per 
aquest sector persones que han de deixar el sector de Persones del Registre Ciutadà, 
o d’altres sectors, que han tingut una esplèndida participació al seu grup. 

 

El Sr. Orland Blasco  informa del procés de selecció aleatòria mitjançant sorteig  de les 
persones del sector de Persones del Registre Ciutadà d’acord  amb les variables de 
gènere, edat i districte de residencia,  i de la jornada  de votacions a les seus dels deu 
districtes i de l’OAC de la Pl. St. Miquel per a la renovació del sector d’Entitats del Fitxer 
General d0Entitats Ciutadanes.  Es van presentar 37 candidatures, la màxima 
participació va ser al districte de Sants-Montjuic on al Secretariat d’Entitats van treballar 
molt la participació i a la Pl. Sant Miquel. Comenta que ha baixar molt la participació en 
relació amb la primera votació a l’any 2004 i reconeix que el procés ha anat molt just de 
terminis. 

 

El Sr. Jordi Gras  diu que malgrat que està molt content dels resultats, està molt 
descontent  del procés, diu que la informació ha arribat molt tard i no ha hagut temps 
per animar a la participació de les entitats. La Sra. Roser Vallhonesta  diu que a Horta-
Guinardó no es van assabentar que es podien enviar candidatures i que no van tenir 
temps per animar a la participació. El Sr. Ramon Nicolau  comenta que a la sessió 
plenària del Consell Municipal d’Associacions (CMAB) es va debatre el tema dels 
terminis i la possibilitat de fer servir el vot electrònic donat que els que voten son 
entitats i no cal que el vot sigui secret. El Sr. Miki Aragon  diu que per la proper procés 
de renovació el CMAB  vol fer candidatures i que cadascuna es presenti i expliqui els 
seus objectius. La Sra. Nuria Galan  considera que l’alt nivell de participació al districte 
de Sants-Mintjuic  respon a un treball federatiu ben fet que ha sabut utilitzar l’estructura 
amb la que conten, diu que tothom podria fer-ho  fent de la vertebració dels sectors 
associatiu una realitat i que  aquest es el repte més gran de les associacions  perquè 
les entitats puguin influir amb més profunditat als temes estratègics de la ciutat. Pensa 
que han de ser les entitats qui espavilin fent campanyes i accions per a motivar la 
participació. El Sr. Miguel Angel Martínez   opina  que malgrat tot s’ha de positivitzar el 
resultat i les 37 entitats que han presentat la seva candidatura. El Sr. Miki Aragon  diu 



que cal superar las contradiccions i que totes aquestes reflexions i altres com els 
espais de participació i els processos de votació, l’atomització del sector, la creació de 
federacions, han de quedar reflectides la Pla Director de Participació. La Sra. Ester 
Capella considera que les associacions es queixarien si se’ls  tutela massa, que en 
aquests  processos cadascú ha de tenir clar el seu paper i que les entitats han de 
reflexionar sobre com volen sentir-se representades a cada situació. Fa una lectura 
positiva perquè ha hagut participació que a més a de servir per a millorar el procés i diu 
que cal fer un procés de reflexió, que es un moment que genera atomització i que 
caldrà avançar entre tothom fent també una radiografia del que està passant a les 
associacions.  

 

Abans de passar al següent punt, el Sr. Ramon Nicolau  diu que al novembre es farà la 
renovació del CMAB i que caldrà tenir en compte totes aquestes reflexions i estudiar 
altres sistemes i acaba dient que valora molt positivament les 15 entitats que han sortit 
escollides perquè tant les de primer nivell com les federacions sectorials i territorial son 
molt  potents. 

 

 

7. Varis  

 

El Sr. Alejandro Goñi  informa que a la Comissió de Treball de la Diagonal que 
presideix li preocupen les informacions que surten de l’Ajuntament al marge del que es 
diu a la pròpia Comissió de Treball. Diu que a PIMEC  han rebut una carta del Sr. 
Ramon Nicolau en la que es parla del Passeig de la Diagonal, en comptes de 
l’Avinguda de la Diagonal i que no els agrada un canvi  del femení (DIAGONAL) pel 
masculí (PASSEIG) i així mateix cita que es posaran a consulta ciutadana dos 
projectes, quan hauria de dir que es posaran a consulta ciutadana projectes. El Sr. 
Nicolau demana excuses al respecte i es compromet a controlar millor la difusió que es 
faci des de l’Ajuntament del projecte Diagonal en el futur.  

 

El Sr. Jordi Gras  es queixa dels continus problemes que es troben a la porta d’entrada 
de l’Ajuntament quan arriben per assistir a alguna reunió, tema en el que tothom 
coincideix 

 



La Sra. Maria José Calvo  diu que son conscients de la situació i que confien que 
millori quan estiguin fets els carnets de cada persona membre del Consell de Ciutat una 
vegada finalitzat el procés de renovació. 

 

 

No havent mes temes a tractar el president dona per finalitzada la sessió a les 20’50 
hores 

 

 

Certifica la Secretària  del consell de Ciutat 

 


