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• L’any 2013-2014 es va dur a terme un procés de revisió de la normativa per tal 
d’adequar-la a la realitat social. Aquesta finalment no va ser aprovada per manca de 
consens polític.  
 

• Al 2015, les entitats que van participar de l’anterior procés, així com la totalitat dels 
Grups Municipals, van sol·licitar re emprendre l’elaborar un nou Reglament de 
Participació.  

 
• El programa de govern incloïa aquesta revisió de les normes i recollint el sentir de les 

entitats i l'interès de tots els grups municipals va definir el pla de treball per a la seva 
elaboració, just després de finalitzar el procés participatiu del PAM.  
 

• Al maig del 2016 es va iniciar el procés participatiu amb la creació d’una Comissió  
Impulsora formada per Entitats i tots el Grups Municipals. Al llarg d’aquest temps 
s’han fet debats als òrgans participatius, als districtes, i amb els actors directament 
implicats, i finalitzarà amb l’aprovació del Reglament al Ple Municipal.  
 

• No s’ha partit de zero, sinó del treball ja fet prèviament, així com de la normativa 
existent des de l’any 2002, i del Dictamen del Consell de Ciutat i del CAB i la FAVB.  
 

Antecedents 
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IDEES FORÇA 

1) Impuls de la iniciativa ciutadana.  

2) Clarificació de canals de participació: processos, òrgans, fòrums, consultes 

3) Democràcia directa: impuls de les consultes ciutadanes: tot i que no vinculants, s’insta als 
grups municipals a posicionar-se sobre el resultat, es regulen amb detall i no es posen 
mínims de participació.  

4) Sistema de garanties (fiabilitat i transparència): es posen mecanismes de control i 
garantia de la qualitat a través d’òrgans externs i interns.  

5) Participació en el funcionament dels serveis 

6) Hibridació presencial /digital: s’aposta per una participació híbrida entre lo digital i 
presencial, afavorint la transparència i la traçabilitat.  

7) Participació inclusiva: especial atenció a garantir una participació inclusiva que tingui en 
compte la diversitat i necessitats de la població de Barcelona.  

8) Enfortiment comunitari: reforç del teixit social i de la gestió comunitària.  

9) Procés de revisió i avaluació: Revisió del funcionament dels  òrgans i avaluació global de 
la norma.  
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La participació segons el Reglament 

1. Dret ciutadà: El dret a intervenir –directament o mitjançant associacions ciutadanes- en 
els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis públics.  
 

2. Obligació de l’Ajuntament: 
a. Promoure els canals i instruments suficients, oberts i flexibles.   
b. Remoure els obstacles que la dificultin o impedeixin, articulant mitjans eines 

singulars per arribar a les persones que per les seves circumstàncies personals o 
socials puguin tenir més dificultats.    

c. Facilitar la intervenció ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques. 
 

3. Facilitar a les persones amb discapacitat els mitjans de suport i els ajustos necessaris per  
garantir l’accessibilitat.  
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L’organització municipal per a la 

participació 

Sense una adequada maquinària administrativa no es poden posar en marxa eficaçment els 
canals de participació. 
 
El Reglament preveu la creació d’un Òrgan administratiu amb les funcions de: 

 
a. Responsable de l’organització i funcionament dels canals de participació ciutadana 

que ho requereixin.  
b. Coordinació de les actuacions de les àrees i districtes.  
c. Tramitació de la contractació que sigui necessària.  
d. Qualsevol altre funció relacionada encarregada per alcaldia. 

 
 

Regidoria de Participacíó i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  



6 

Sistema de participació: canals i actors 
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Processos Participatius 

Seqüència d’actes en un 
període determinat 

a. Grup Impulsor,  
b. Òrgan gestor  
c. Comissió de Seguiment 
d. Comissió assessora dels 

processos 

 

Òrgans de participació  Canals puntuals  

Consultes Ciutadanes  

Voluntat de regularitat o 
de permanència (tendir a 
l’autonomia de 
funcionament 

a. Territorials (ciutat, 
districte, barri)  

b. Sectorials (de ciutat i de 
districte) 

c. Consell Ciutat amb més 
capacitat d’incidència al 
Ple 

d. Pactes/acords 

 

Fòrums; Audiències 
públiques, grups de 
treball, etc.  

Actors 
impulsors  

Acció institucional 

a. Govern 
b. Regidors i regidores  

Iniciativa ciutadana 

a. Consell de Ciutat 
b. Comissions Promotores 

(recollida signatures) 

Canals  
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Sistema de participació: canals i actors 
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Processos Participatius 

Seqüència d’actes en un 
període determinat 

a. Grup Impulsor,  
b. Òrgan gestor  
c. Comissió de Seguiment 
d. Comissió assessora dels 

processos 

 

Òrgans de participació  Canals puntuals  

Consultes Ciutadanes  

Voluntat de regularitat o 
de permanència (tendir a 
l’autonomia de 
funcionament 

a. Territorials (ciutat, 
districte, barri)  

b. Sectorials (de ciutat i de 
districte) 

c. Consell Ciutat amb més 
capacitat d’incidència al 
Ple 

d. Pactes/acords 

 

Fòrums; Audiències 
públiques, grups de 
treball, etc.  

Actors 
impulsors  

Acció inctitucional 

a. Govern 
b. Regidors i regidores  

Acció institucional 

a. Consell de Ciutat 
b. Comissions Promotores 

(recollida signatures) 

Com?  

Acció de govern 

Iniciativa ciutadana  

Canals  

 
No n’hi ha prou amb el motor institucional per 
activar els canals.  
 
Cal potenciar la iniciativa ciutadana com a 
motor de la participació.   
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La iniciativa ciutadana 

Què és?  
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Un mitjà d’incidència en l’agenda política. S’acredita l’interès general recollint 

signatures suficients.  

Ha de ser de 

competència municipal 

i no pot vulnerar els 

drets fonamentals 

Els Processos Participatius 
Què és?  

 

El procés participatiu és una seqüència d'actes, delimitats 
en el temps (màxim 120 dies, llevat d’excepcions singulars) 
per promoure el debat entre la ciutadania i/o amb 
responsables municipals.   

Els perfils de les persones a 
participar han de contemplar la 
màxima pluralitat i diversitat, 
d’acord amb les característiques 
de la matèria a debatre i 
l’efectiva igualtat de gènere .  

Les Consultes Ciutadanes  

Què és?  
 

Conèixer l’opinió de la ciutadania, mitjançant el vot directe, lliure, igual i 
secret en les urnes presencials i/o electròniques. 



9 

Els Òrgans de Participació  
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Òrgans 
participació 

Ciutat 

Consell de 
Ciutat 

Consells 
sectorials 

Districte Consell Ciutadà 

Audiència o 
Fòrum ciutadà 

Barri Consells de 
Barri 

Els Consells 
Municipals 

Acords i Pactes  

Fòrums o 
Audiències 

Tipologies 
d’òrgans  

Grups de treball  

Participació en 
els Serveis  

Consens amb persones i entitats mitjançant l’adhesió a Pactes i 
Acords, en els quals es recullin els principis compartits de 
polítiques públiques municipals. Governança més flexible. 

Trobada oberta en un dia assenyalat amb responsables municipals i 
ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre 
propostes.  

• Petició, queixa, reclamació, incidència (IRIS)  
• Trobades amb responsables municipals  
• Consells de persones usuàries de serveis / equipaments   
• Gestió comunitària d’equipaments o serveis  
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L’enfortiment comunitari 
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L’Ajuntament ha de posar a disposició de les associacions ciutadanes mitjans materials i 
econòmics per a la millor realització dels seus projectes i les seves activitats. 

Suport als projectes associatius  

Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre 
poden exercir competències municipals, en la gestió de serveis o equipaments municipals 
  

La gestió cívica d’equipaments i serveis municipals  

Facilitació de mitjans a les associacions per tal que puguin fer un seguiment autònom de 
temàtiques o projectes de grans dimensions vinculats a iniciatives ciutadanes. 
Es fomenta també  que els ciutadans no associats puguin disposar de l’assessorament tècnic 
adequat per tal d’assegurar-ne la participació qualitativa. 

Suport tècnic a la participació 

L’Ajuntament pot proposar a l’administració o administracions competents que determinades 
entitats siguin declarades d’utilitat pública o d’interès social.  

Facilitació de la declaració d’utilitat pública 
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El Sistema de Garanties 
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Integrat per persones expertes 

Òrgan consultiu de ciutat que assessora sobre la millor 

manera de realitzar els processos participatius. 

Vetllar i controlar perquè les consultes ciutadanes es 

desenvolupin d’acord amb la normativa; amb claredat, 

transparència i eficàcia. 

Comissió d’Empara 

Comissió Assessora de Processos Participatius 

Comissió de Seguiment de la Consulta 

D’àmbit 
general 

Comissions 
específiques  

Integrada en el Consell de Ciutat. 

Vetllar pels drets i obligacions derivats de la normativa sobre 

participació ciutadana i la bona pràctica en l’ús dels canals de 

participació. 

Comissió de Seguiment del procés participatiu 

Vetllar pel bon funcionament del procés i el compliment de la 

planificació prevista. És diferent per a cada procés 



12 

Tràmits d’aprovació  
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Aprovació inicial  
19 abril 2017 

22 de juliol 

Exposició pública 
Presentació al·legacions 

3 mesos 

Fi període 
exposició pública 

Informe            
al·legacions 

Juliol 2017? 

Aprovació final 
Ple municipal  

    




