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EL PROCÉS PARTICIPATIU PER LA REFORMA DE LA 

DIAGONAL HA ESTAT INSUFICIENT I POC RIGORÓS 
 

La síndica ha supervisat una queixa de la FAVB i ha conclòs que no s’han complert 

els procediments previstos en la normativa local de participació ciutadana 

 

Vilà creu que tampoc s’han donat en l’actuació municipal les garanties suficients de 

transparència i de tracte igualitari vers les entitats participants  

 

Amb caràcter general, la defensora suggereix al consistori que, per tal de millorar el 

servei i tenint en compte les expectatives creixents sobre democràcia participativa, 

dimensioni adequadament la participació ciutadana dins de l’actuació municipal 

 

El procés participatiu per la reforma de la Diagonal, entre el passeig de Gràcia i la plaça 

de Francesc Macià, ha  estat insuficient i poc rigorós. No s’han complert els procediments 

previstos en la normativa local de participació ciutadana i no s’han donat en l’actuació 

municipal les garanties suficients de transparència i de tracte igualitari vers les entitats. 

Aquestes són dues de les principals conclusions d’un informe elaborat per la síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, arran d’una queixa presentada per la 

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), en representació de la 

plataforma Diagonal per a Tothom, perquè considerava insuficient el procés de 

participació ciutadana dut a terme. 

 

De l’anàlisi de la informació municipal rebuda, la síndica ha conclòs textualment que 

“l’actuació de l’Administració ha estat insuficient i poc rigorosa, ja que va iniciar un procés 

de treball sense activar mecanismes clars i transparents que no generessin dubtes. Si bé, 

els resultats dels processos participatius no han de ser necessàriament vinculants per a 

les administracions, en el cas de Barcelona, les condicions s’han de definir prèviament. 

Però el procés endegat per a reforma de la Diagonal no s’ha correspost amb el 
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procediment preestablert sobre participació ciutadana i s’ha produït un tracte desigual vers 

les entitats participants”. 

 

La síndica ha acabat donant la raó a la FAVB, recorda a l’Ajuntament les garanties de 

participació ciutadana a què es compromet a través de la Carta Municipal i li recomana 

que segueixi els processos previstos a les Normes reguladores de la participació 

ciutadana i el Pla director municipal de participació ciutadana. A gran trets, es tracta que 

hi hagi una fase de informació i comunicació (en la qual s’informa a la ciutadania el 

contingut de la participació), una fase d’aportacions ciutadanes i una fase de devolució en 

la qual l’Ajuntament doni resposta a les aportacions realitzades per la ciutadania.  

 

Amb caràcter general, la síndica ha suggerit també al consistori que, per tal de millorar el 

servei i tenint en compte les expectatives creixents sobre democràcia participativa, 

dimensioni adequadament la participació ciutadana dins de l’actuació municipal. 

 

Dèficits detectats 

 

La síndica ha emès la seva resolució després d’avaluar la documentació municipal  i 

observar diferents dèficits al llarg del procés participatiu: 

 

1- Les dates en que es van portar a terme les reunions amb els agents implicats de 

la ciutat. El projecte, ja elaborat, de reforma de la Diagonal es va presentar en el consell 

consultiu d’Habitat Urbà del 18 de juny de 2013, mentre que la gran major part de les 

reunions amb les entitats i associacions es van realitzar amb posterioritat a aquesta data. 

També són posteriors a aquesta data totes les convocatòries d’espais de participació 

oberts a la ciutadania. Es pot presumir, doncs, que el projecte de reforma de la Diagonal 

es va decidir al consistori i que les reunions que es van fer posteriorment van ser 

fonamentalment informatives. 

 

 2- Sense un procés de participació ciutadana real. El Pla director de participació 

ciutadana estableix que per iniciar un procés participatiu, l’òrgan impulsor ha d’argumentar 

la seva motivació i basar-se en els aspectes següents: objecte del procés, objectiu que es 

persegueix, valoració de si pot ser assumit per un òrgan existent, col·laboració prevista 

amb els diferents espais de participació existents, forma de coordinació amb l’espai 

territorial de referència, fases del procés, població a la qual s’adreça, durada prevista de 

cada fase, mecanismes de seguiment i avaluació, pla de comunicació i recursos. 

  

En el cas de la Diagonal, la síndica no considera que el que s’ha portat a terme es pugui 

considerar un procés de participació ciutadana, ja que en cap moment es va informar de 

les condicions d’inici del procés i perquè el gruix de les reunions es van portar a terme 

quan ja s’estava elaborant el projecte. Tampoc es va plantejar una reunió conjunta amb 

tots els agents implicats de la ciutat per tal de contrastar opinions i no es va informar de 

l’avaluació del procés de participació com correspondria per tal de verificar que s’havia 

desenvolupat segons les previsions inicials. 
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3- Tracte diferenciat vers les entitats. En tot el procés també s’ha observat un tracte 

diferenciat vers les entitats pels diferents moments en que s’han desenvolupat les 

reunions, el nombre de reunions en què han participat cadascuna de les entitats i pel que 

fet que en diferents reunions algunes de les entitats no han coincidit. Així, en opinió de la 

defensora, no s’ha exercit la participació en condicions d’igualtat tal com preveu l’Estatut i 

la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

Sense estudi mediambiental 

 

La manca d’un procés participatiu adient es posa també de manifest en les mesures 

ambientals a adaptar en el projecte de reforma, ja que en la informació rebuda per part de 

l’Ajuntament no consta que les propostes fetes per Diagonal per a Tothom hagin estat 

debatudes. La plataforma plantejava una reducció en els valors de CO2 i en circulació de 

vehicles privats, mesures, que, al seu parer, s’haguessin aconseguit amb la reducció d’un 

carril de circulació en la plataforma central per tal de millorar l’amplada dels carrils 

reservats al transports públics i sobretot amb la connexió per la Diagonal de les dues 

línies del tramvia. 

  

Si bé pel tipus de projecte la Llei no exigeix un estudi i una posterior declaració ambiental 

sembla que, donada l’envergadura de l’actuació, hagués estat força positiu disposar d’un 

estudi previ sobre l’afectació ambiental de la reforma i que s’hagués debatut. Aquest, 

però, no es va realitzar. I l’Ajuntament es va limitar a aprofitar l’estudi el que s’havia fet pel 

projecte sotmès a consulta ciutadana el maig de 2010, malgrat que les dues propostes de 

2010 preveien la presència del tramvia. 

 

La síndica entén que l’absència del tramvia representa un canvi substancial que pot 

alterar la validesa d’aquell estudi en aplicar-se a un projecte que no inclou el tramvia. En 

aquest sentit, Vilà ha aconsellat que ara, transcorreguts ja uns mesos des de la finalització 

de l’obra i que no s’ha executat la connexió de les dues línies del tramvia, caldria verificar 

si es compleixen les previsions previstes en els informes municipals sobre disminució del 

trànsit, del soroll i la presència i concentració de CO2.  

      

 

 

 

   

 

  

 

   

 


