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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT 
 

Resum de la sessió de 28 de febrer de 2008  
 
Assistència:  
 
Ramon Nicolau i Nos, comissionat de Participació Ciutadana, Alejandro Goñi Febrer, vice-
president segon. Alberto Villagrasa en representació dels partits polítics. Antoni Navarro 
Monteys, Miquel Àngel Aragón (per delegació de David Prujà), Roser Vallhonesta, Jordi Gras, 
Assumpció Vilà, Eulàlia Perarnau, Rosa Gil, Miguel Àngel Fraile, Enric Estrenjer i Elisenda Rius. 
 
Mª José Calvo, Secretaria del Consell de Ciutat.  
 
Excusen l’assistència: Carles Martí i Jufresa, primer tinent d’alcalde, Ricard Gomà, Núria Galan. 
 
Sessió realitzada a la sala Lluís Companys, de 18:30 a 20:30h. 
 
 
Ordre del dia:  
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Canvis en la Secretaria del Consell de Ciutat 
3.- Estat del procés d’elaboració del PAM 
4.- Seguiment debat d’Immigració 
5.- Línies de futur del Consell de Ciutat 
6.- Varis 
 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
 

2. Canvis en la Secretaria del Consell de Ciutat 
 
El comissionat informe dels canvis en les dues persones a càrrec fins el moment de la Secretaria 
del Consell de Ciutat i de les respectives substitucions, les 4 persones fan una breu intervenció: 
les dues persones sortints agraeixen la col�laboració, posant-se a disposició de la nova 
secretària pel que convingui i acomiadant-se: 
� Carme Blasi, secretària del Consell fins finals de gener, ha passat a ocupar un nou càrrec 

dins el sector de l’Urbanisme. 
� Núria Pàmies, tècnica del Consell, té previsió de passar a mitjans de març a un nou càrrec 

al Dept. de Treball de la Generalitat, un cop tancats compromisos i traspàs al nou tècnic. 
 
Les dues persones entrants es presenten i es posen a disposició de la Permanent i del Consell: 
� Mª José Calvo, nova Secretària del Consell de Ciutat, sociòloga i provinent del camp de 

Joventut, Serveis Personals i Comunicació. 
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� Orland Blasco, nou tècnic, amb experiència en participació, a Districtes i provinent de la 
Regidoria d’Usos del temps. 

 
Antoni Navarro i Mª Assumpció Vilà, parlant en nom dels membres de la Comissió Permanent, 
agraeixen la tasca de les persones fins ara al Consell i donen la benvinguda als nous tècnics. 
 
 

3. Estat del procés d’elaboració del PAM 
 
El Comissionat Ramon Nicolau presenta el llapis òptic, disponible en la documentació, i ja 
lliurat als grups polítics a l’Ajuntament. Explica el contingut: 25.000 folis d’aportacions 
individuals (amb codi per protegir anonimat) ordenades per temes, més 5.000 d’associacions 
(públiques, la majoria transversals i, per tant, ordenades per tipologia d’entitat), documents 
resum quantitatiu i qualitatiu, Informes dels Consells Sectorials (entre els quals s’ha inclòs el del 
Consell de Ciutat, que en el web constarà on correspon), aportacions i PADs dels 10 districtes 
(8 ja aprovats). 
 
El resultat és un document del PAM ampliat, amb un text d’uns 300 fulls, que recull moltes 
aportacions: un 60% s’ha acceptat, un 20% s’ha rebutjat, i un 20% està pendent de decisió o 
ubicació en la part que li pertoqui (explica el comissionat en resposta a una demanda de la 
Permanent). 
 
Procés previst: període d’al�legacions, audiència pública i presentació al Consell de Ciutat, 
possiblement per abril o maig, prèviament a l’aprovació en Consell Plenari Municipal. 
 
Actualment s’estudia la resposta a totes les aportacions, és un procés complex, es donarà 
resposta a cada missatge rebut (sigui butlleta, e mail, document...). 
 
A demanda sobre la previsió d’aprovació per part dels grups polítics, el comissionat 
respon que manca l’acord mínim de 3 dels grups, estan en converses i estan estudiant la 
documentació. El regidor Sr. Villagrasa afegeix que pel volum i la complexitat de les aportacions 
es necessita un temps, sumant-s’hi el moment de campanya electoral poc oportú degut a les 
possibles males interpretacions. Els membres expressen el desig que s’aprovi per part dels 
grups polítics. 
 
E. Rius suggereix l’interès de fer un estudi sociològic de les aportacions en base a sexe, edat 
i territori, si fos possible, per conèixer millor les necessitats i demandes de cada sector i 
territori, sumant-se a la demanda Enric Estrenjer, per l’interès que suposa a nivell de districtes. 
El comissionat respon que s’estudiarà realitzar-ho amb posterioritat a la finalització del procés. 
 

 

4. Seguiment debat d’Immigració 
 
El comissionat expressa la voluntat de tancar el debat d’immigració que ha tingut un procés 
més aviat accidentat. S’aprova la proposta de procés de treball presentada (veure al web 
del C. Ciutat). En síntesi: es disposa d’un document inicial, que s’està sintetitzant des de la 
Secretaria del Consell per fer-lo més assequible, al qual s’hi sumaran les aportacions del Consell 
d’Immigració al PAM, s’enviarà a tots els membres del Plenari per si es volen fer més 
aportacions i s’aplicarà un qüestionari per recabar grau d’acord i prioritat, resultant en un 
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document final a aprovar en Plenari previst aproximadament per juliol. Tot plegat, en un procés 
similar al debat d’Habitatge, amb la distinció de no disposar d’un Llibre Blanc final. 
 
- El Sr. Navarro addueix la dificultat d’aportar solucions per part del Consell per la centralitat 

del tema d’immigració, en el qual fins i tot coneix previsions d’unificar directrius a nivell 
d’Unió Europea. El comissionat respon que el Consell pot formular recomanacions, igual que 
es va fer en el debat d’habitatge, si bé els programes d’actuació es formulen des de 
l’Ajuntament o altres ens amb competència. 

- El Sr. Goñi recorda la importància cabdal de futur de la immigració, que ha d’estar present 
en tots els afers de la ciutat (barris, ocupació...), és un benefici que cal canalitzar. 

 
 

5. Línies de futur del Consell de Ciutat 
 
El Comissionat Ramon Nicolau presenta la proposta de Comissió de treball (adjunta) sobre 
Línies de futur del Consell de Ciutat, en base als darrers acords de la pròpia permanent i de 
Plenari de 19 de desembre, i transmet la voluntat de l’equip de govern, encapçalada per 
l’alcalde i el primer tinent d’alcalde, de situar el Consell de Ciutat com a peça clau en la 
governança de la ciutat, òrgan imprescindible segons estableix la Carta Municipal. És qüestió 
clau l’orientació de futur per enfortir i atorgar visibilitat i efectivitat al Consell. En aquest sentit 
s’ha treballat un document proposta de nova etapa del Consell de Ciutat, que es 
presenta. Es proposa que el treball de la Comissió finalitzi amb una mesura de govern amb 
les possibles modificacions en el reglament i la definició de què volem del Consell de Ciutat.  
 
Destaca algunes de les propostes plantejades:  
� Instaurar plenaris extraordinaris anuals de debat per orientar l’Estat de la ciutat que 

l’alcalde presenta en el marc del col�legi de periodistes. 
� Millorar la interrelació amb altres Consells en la línia d’esdevenir un Consell de Consells. 

Una de les línies seria la de potenciació del web del Consell de ciutat en aquest sentit. 
� El Consell segueix plantejant com a rol i missió ser l’espai de trobada entre la ciutadania i 

l’equip de govern, trobant sessions més vives i repensant Plenaris i permanents. 
 
Mª José Calvo explica la proposta de comissió i la previsió de realitzar un encàrrec per donar 
suport operatiu a la Comissió en l’elaboració de les línies de futur i la concreció d’un pla de 
treball 2008-2011. Es proposa un termini no molt llarg, fins a juliol, donat que ens trobem ja 
en l’any 2008.  
 
Seguidament, exposa el document proposta posant èmfasi en que es tracta d’un document 
de treball, obert i punt de partença. La proposta pel replantejament del Consell parteix de:  

1. Trajectòria de continuïtat  
2. Suggeriments dels dictàmens per a la millora 
3. Els debats al si del Consell 

  
Els document s’estructura en 3 parts:  
 
1. Posicionament dins l’estructura municipal: Consell com àgora pública i òrgan estratègic. 
2. Posicionament de l’equip de govern pel mandat: visió de nou salt per Barcelona, amb els 

valors propis de la ciutat: convivència i creativitat, i amb l’instrument bàsic del PAM i 
les seves línies estratègiques, ja conegudes. 

3. Temes per definir el pla de treball, a destacar:  
Quatre condicions indispensables  
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➾ Lideratge 
➾ El Consell peça clau en el programa de participació municipal 
➾ Visibilitat del Consell de Ciutat  
➾ Connexió interconsells – assignatura pendent –: hi ha voluntat de simplificar, posar 

ordre i aconseguir una arquitectura articulada.  
 

Algunes idees com a temes a debat, en base al Pam, els valors i els esdeveniments 
previstos a la ciutat: ciutat compartida, any Cerdà, capitalitat...  
Quant a espais i eines, destaca la proposta d’obrir a sectors estratègics no presents al 
Consell i algunes idees per la millora de la visibilitat: web, newsletter, mitjans... 

 
Intervencions: 
- Es valora la proposta de document de treball en tant que una bona eina, molt treballada.  
- El Sr. Fraile planteja de nou la problemàtica de llargues intervencions als Plenaris, cal cercar 

sistema racional. El Sr. Nicolau respon que s’estan estudiant alternatives: sol�licitud prèvia 
d’intervenció o aplicar minutatge tant als membres com a la taula.  

- El Sr. Fraile proposa que no és necessària una comissió oberta pel debat de línies de futur, 
sinó que és tasca de la Comissió Permanent, l’òrgan de representació més equilibrada. 

- Respecte la connexió interconsells, Jordi Gras planteja com a punt clau la coordinació amb 
secretaris / es de districtes. El comissionat intervé informant que l’Ajuntament n’és 
conscient i s’estan articulant mecanismes. M. Aragón proposa aportar al debat el Mapa de 
participació, presentat fa poc, i alerta del risc que suposaria l’aparició de 73 Consells de 
barri més en el mapa ja complex de la participació: contradicció proximitat / excés 
Consells. 

- Enric Estrenjer recorda l’encàrrec de Carles Martí de definir còm fer la consulta popular 
del nou PAM: es plantejarà en fer la valoració del PAM actual, als 2 anys. 

- Elisenda Rius exposa el desacord amb la proposta del Sr. Fraile de tancar un debat tant 
important com el de línies de futur només en la Comissió Permanent. S’aprova la 
proposta de convocar una comissió oberta aportant suggeriments com limitar el 
nombre i demanar compromís, o treballar en subgrups si és necessari. 

- M. Aragón demana que la Comissió elabori a fons en el debat com s’avalua l’impacte 
polític de la participació, dels milers de reunions realitzades. En el lideratge polític cal un 
compromís i explicar què s’ha incorporat, que la ciutat visualitzi que la participació 
és útil a la governança. 

 
 

6. Varis 
 
- Memòria del Consell de Ciutat 2004-2007: N. Pàmies presenta la proposta.  
- Mapa de participació: R. Nicolau informa que s’ha presentat, disponible properament.  
- Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP): El Comissionat 

informa de les noves previsions: Barcelona assumeix la secretaria en nom de les 10 ciutats 
de la xarxa pel període 2008-2010, conjunta amb la Diputació. Conviden a formar part de la 
direcció a IGOP i 2 representants del Consell Municipal d’Associacions. Es proposa que en 
formi part igualment un representant del Consell de Ciutat, preferiblement del registre 
ciutadà, es demanarà la designació a la Comissió Permanent. S’ha consensuat amb la xarxa 
de ciutats una Guia de Bones Pràctiques de la Participació. 

 
Secretaria del Consell de Ciutat, Febrer 2008 
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Annex - Documentació: 
 
 
1.- Aprovació de l'acta de la 
sessió anterior 

Acta sessió de 4/12/07 

3.- Estat del procés 
d’elaboració del PAM 

� Informe participatiu del Consell de Ciutat. Aportacions al document base del PAM 
2008-2011 1 

� Llapis òptic amb la documentació del procés participatiu entorn el Document base 
del PAM 2008-2011. 

4.- Seguiment debat 
d’Immigració 

Debat d'immigració al Consell de Ciutat.  
Proposta de treball 2008, per a la conclusió i resultats del debat. 
 

5.- Línies de futur del 
Consell de Ciutat 

� Comissió Línies de futur del Consell de Ciutat. Proposta inicial de treball. 
� Consell de Ciutat: nova etapa (document de treball) 

6.- Varis Proposta de Memòria del Consell de Ciutat, 2004-2007 (Índex provisional). 
 

                                                           

1 Trames via electrònica amb la convocatòria 


