
 

 

 

 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT  

 

Acta de la sessió del 16 de juny 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. Eulalia Perarnau, Ima. Sra. Ester Capella, Ima. Sra. Àngels Esteller, 
Sr. Joaquim Forn, Sr. Enric Francès i Sr. Enric Estrenjer. 

 

Assistits per la secretària del Consell de Ciutat, Sra. Maria Jose Calvo. 

 

S’excusa: 

Im. Sr. Ricard Gomà 

 

Sessió realitzada a la Sala Consolat de Mar de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 



Ordre del dia  

1. Aprovació acta sessió anterior del 29 d’abril de 2009 
2. Ordre del dia del Plenari del 9 de juliol 
3. Informació Comissió per a la Transformació de l’Avinguda Diagonal     
4. Informació Comissió Pla Director de Participació 
5. Altres assumptes 

 

1. Aprovació acta sessió anterior del 29 d’abril de  2009 

S’aprova l’acta amb l’esmena del Sr. Miguel Ángel Fraile, que prega que es corregeixi 
l’error que figura en el seu nom. 

  

2. Ordre del dia del Plenari del 9 de juliol  
 
 
El Sr. Ramon Nicolau   proposa l’ordre del dia per al proper Consell Plenari, que serà el 
que marcarà la renovació del Consell; una part important dels seus membres serà a la 
seva primera sessió, i l’alcalde els donarà la benvinguda. Recorda que de moment hi 
ha cinc llocs vacants a l’apartat de «Persones d’especial rellevància». 
 
S’acorda la proposta d’ordre del dia, que es concreta en els punts següents: 

- Informació de la Comissió de la Diagonal 
- Informació de la Comissió de Participació 
- Nou disseny de la web  
- Elecció de la nova composició de la Comissió Permanent 
- Cloenda 

 
El Sr. Antoni Navarro  pregunta com s’escollirà la Comissió Permanent al Plenari: si es 
trobaran els grups abans del Plenari, o en el mateix ple, i què s’haurà de fer per 
presentar candidatures, ja que ell estaria interessat a continuar. 
 
El Sr. Ramon Nicolau  diu que la idea seria que, com a últim punt del Plenari, es 
trobessin per grups a diferents sales de l’Ajuntament, i que cada sector escollís el seus 
dos representants, finalitzant amb la llista dels nous membres de la Comissió 
Permanent el mateix dia del Plenari. 
 
La Sra. Maria Jose Calvo  explica que les persones que es vulguin presentar, ho poden 
comunicar a la Secretaria del Consell, i es compromet a garantir que amb la 
documentació del Plenari tothom rebrà el llistat de les persones que s’hagin ofert a 
representar el seu sector, de manera que això serveixi de pauta per discutir-ho a cada 
grup. 
 



El Sr. Jordi Gras  veu bé la manera d’escollir la nova Comissió Permanent i el fet que 
es renovi en el mateix Plenari de renovació que se celebri, a veure si hi ha persones 
noves que en vulguin formar part. 
 
El Sr. Ramon Nicolau  informa de la reunió mantinguda amb les persones noves que 
formaran part de l’apartat «Ciutadans/es del Registre Ciutadà». 
 
El Sr. Orland Blasco informa dels aspectes mes significatius del redisseny de la web 
del Consell, i diu que espera que sigui operativa el mes de setembre. 

 
 

3. Informació de la Comissió per a la Transformació  de la Diagonal  
 
El Sr. Alejandro Goñi,  president de la Comissió, informa dels treballs realitzats fins 
aleshores, i diu que en el Plenari s’informarà del segon dictamen del procés; 
bàsicament de la butlleta i de les aportacions al projecte. Es comenta que aquestes 
aportacions estaran fora del dictamen i que es faran arribar a l’Oficina Tècnica de la 
Diagonal. Sobre l’esborrany que s’ha lliurat, es demana que la gent digui què en pensa, 
i s’afegeix que es podran fer aportacions en el Plenari amb un model de fitxa, tal com 
es va fer en el document de rol. 
 
Les persones presents es mostren d’acord amb l’esborrany presentat, el qual recull 
molt bé el procés i les diverses problemàtiques que ha abordat la Comissió. 
 
El Sr. Antoni Navarro  i el Sr. Jordi Gras  destaquen la utilitat de la Comissió, sobretot 
a l’hora de validar la butlleta, ja que en intentar emplenar-la, es van posar de manifest 
alguns errors que cal resoldre perquè la butlleta sigui més entenedora. 
 
El Sr. Alejandro Goñi  es mostra molt satisfet amb la feina feta per part de les persones 
de la Comissió, perquè tothom s’ho ha pres seriosament, i ara que s’acaba una primera 
fase, anima a tothom a treballar de la mateixa manera en les fases següents. 
 
El Sr. Ramon Nicolau proposa organitzar una visita a l’Oficina Tècnica de la Diagonal 
el mes d’octubre; hi anirien conjuntament la Comissió Permanent i la Comissió 
Diagonal. 
 
 
4. Informació Comissió Pla Director de Participació  

La Sra. Marta Cots , presidenta de la Comissió de Treball, n’informa i diu que ha 
comunicat per correu electrònic a les persones membres del Plenari la constitució de la 
Comissió de Treball. Comenta que s’ha fet la primera sessió de constitució de la 
Comissió, on es va exposar el document de síntesi de la diagnosi, el qual va generar 
certa discussió sobre si tota la informació dels diversos documents hi estava ben 
recollida. 
 



També diu que es preveu fer una sessió de treball abans de l’estiu, en què es parlarà 
dels objectius i de la filosofia del Pla. Desprès de l’estiu s’acotaran les altres parts per 
tal de finalment tenir un document d’aportacions al Pla del Consell de Ciutat. 
 
La Sra. Maria Jose Calvo  diu que a la primera sessió de treball hi va faltar molta gent; 
només hi havia una tercera part de la gent que forma part de la Comissió, i reflexiona 
sobre la necessitat d’assumir, per part de la gent que s’hi ha apunta, el compromís 
d’una participa activa. 
 
El Sr. Ramon Nicolau  diu que ja s’introduiran les aportacions que es van fer sobre la 
diagnosi, i que el fet que hagués estat la primera sessió va donar lloc a fer aportacions 
generals per part dels membres de la Comissió, afegint que a mesura que s’avanci la 
feina, s’aniran acotant els debats i, per tant, la feina serà més efectiva. 
 
La Sra. Ester Capella  diu que esta bé que aquesta Comissió hagi començat la seva 
feina i que es tinguin en compte les aportacions que van fent les entitats. 
 
El Sr. Joaquim Forn  manifesta estar satisfet que hagi començat la feina, que al grup 
municipal de Convergència els interessa el tema, i ha delegat una persona perquè 
participi en totes les sessions de la Comissió. 
 
 
5. Altres assumptes   
 
La Sra. Maria Jose Calvo  informa de la participació del Consell de Ciutat, per segon 
any consecutiu, en les festes de la Mercè en un estand a plaça Catalunya, i comenta 
que aquest any es voldria que la proposta se centrés a donar valor a la xarxa de 
consells municipals de participació. En el proper Plenari es presentarà la proposta 
d’estand perquè els membres del Consell en puguin veure el disseny, i, per 
consensuar-la, es comptarà amb la Comissió de Comunicació. 
 
No havent-hi més temes per tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 
20.50 hores. 
 
 
Certifica la secretària del Consell de Ciutat. 


