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ACTA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I 
SEGURETAT 
 
 
Data: 9 de maig de 2017 
Lloc: Sala d'Actes del Districte (2a planta) 
Hora: 18:20 h 
 
 
Assistents: 
 
 
Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) 
Juan del Olmo Fernández (CS) 
Raul Medina Román (CS) 
Javier Barreña Flores (PPC) 
Francisco Garcia Ortiz (PPC) 
Adrià Ventura i Ramos (GM Demòcrata) 
 
 
Públic assistent: 
 
Dos representants de l’Associació de Veïns Guineueta (Sr. Antonio i Sr. Manel 
Antequera) que marxen abans que acabi la sessió. 
 
 
Secretari: 
 
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte. 
 
 
Constatada la existència de quòrum legal, s’obre la sessió a les divuit hores i vint 
minuts. 
 
 
D'acord amb la convocatòria efectuada per la President-conseller, Sr. Carlos Izquierdo 
Lázaro, l'ordre d'aquesta sessió està integrat per un únic punt: 
 
 

• INFORMAR sobre l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Amb la convocatòria de la Comissió Consultiva es va facilitar documentació consistent 
en l’Acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció de data 19 d’abril de 2017 en el que s’aprova inicialment el reglament de 
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Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona  i sotmet el text a informació 
pública durant el termini de tres mesos. Entre els tràmits a figurar durant aquest 
període està l’informe preceptiu del Consell Plenari del Districte i, en conseqüència, la 
necessitat de fer la present comissió consultiva de govern. El segon document facilitat 
és el propi text del Reglament. 
 
El president-conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro efectua una presentació del nou text 
normatiu recolzat amb un power point. 
 
El conseller comença explicant breument el procediment i els antecedents previs al 
document que es porta a aprovació inicial pel plenari del Districte. Pel que fa al 
procediment, afirma que es porta a plenari una normativa sobre participació que ha 
estat aprovada inicialment per la comissió de plenari anteriorment descrita i que 
actualment s’està en període d’al·legacions i informació pública, en concret, des del 24 
d’abril fins el 24 de juliol. Creu que si hi ha acord polític l’aprovació definitiva del 
reglament arribarà al plenari de casa gran del mes de setembre, difícilment podrà ser 
abans. 
 
Pel que fa als antecedents, el conseller explica que en el mandat anterior hi va haver 
un projecte per a la modificació de les Normes de Participació Ciutadana, però 
l’esmentat projecte no va veure la llum. En aquest mandat, hi ha hagut uns treballs 
previs entre el govern de la ciutat i les entitats veïnals, entre elles, la coordinadora 
d’entitats de Nou Barris, els quals van fer una diagnosi prèvia abans de fer la proposta 
concreta de Reglament. 
 
Pel que fa als objectius de la reforma, es concreten en dos fonamentals: d’una banda, 
endreçar les normes de participació per diferenciar clarament els diferents tipus 
d’òrgans de govern i participació a la ciutat de Barcelona; d’altra banda, incrementar la 
capacitat d’intervenció de la ciutadania. 
 
El conseller manifesta que es tracta d’un Reglament extens i tracta via power point 
d’explicar els grans titulars del nou text normatiu. 
 
El Capítol 2 regula la iniciativa ciutadana. L’objecte de les mateixes és: incorporar un o 
diversos punts a tractar a l’ordre del dia del Consell Municipal o Consells de Districte, 
convocatòria d’un procés participatiu determinat, creació d’un òrgan de participació, 
l’aprovació d’una disposició de caràcter general, la celebració d’una consulta ciutadana 
o la convocatòria d’un Consell de Barri (article 8 del reglament). 
 
Afegeix que la iniciativa ciutadana s’impulsa a partir de la recollida de signatures i que 
tenen un número diferent en funció de l’òrgan competent (article 9 del reglament – 
exemple: en el cas de Nou barris, es requereixen 5000 signatures per fer consulta 
ciutadana i disposicions de caràcter general, 3300 per òrgans de participació ó 1700 
per posar temes en el Consell de Districte i fòrum ciutadà). 
 
El conseller del GM Demòcrata Sr. Adrià Ventura i Ramos pregunta al president-
conseller qui pot fer aquestes signatures. El conseller li respon que han de ser 
persones empadronades a Barcelona i, en concret, al districte de Nou Barris si es 
tracta d’un òrgan de govern o participació del Districte. Així mateix manifesta que hi 
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haurà unes persones fedatàries que podrà ser qualsevol persona empadronada a 
Catalunya que assumirà la responsabilitat de la procedència de les signatures. El 
Reglament també regula tot el procediment de recollida de signatures, validació o 
rebuig de les mateixes, etc... Per últim, respecte de la iniciativa ciutadana per  
proposar la convocatòria d’un consell de barri, el Reglament es remet a l’article 62 on 
especifica que hi haurà un mínim d’un consell a l’any i un màxim de 4. El conseller 
indica que, tenint en compte que el Districte de Nou Barris compta amb 13 barris es 
continuar mantenint 2 consells de barri a l’any amb caràcter ordinari com fins ara més 
els extraordinaris que calguin. 
 
Pel que fa als processos participatius  regulats al Capítol 3, el conseller afirma que 
Nou Barris ja té algunes experiències al respecte, el que determinin els veïns s’haurà 
d’acollir i no es poden vulnerar drets fonamentals en els processos participatius. La 
iniciativa dels processos participatius (article 19 del Reglament recau en l’alcalde, 2/3 
dels grups municipals o per iniciativa ciutadana. 
 
El conseller del GM Demòcrata Sr. Adrià Ventura i Ramos pregunta quants processos 
de participació poden demanar els grups municipals. El president-conseller Sr. Carlos 
Izquierdo afirma que, com a màxim, es poden demanar 2 processos participatius, si bé 
ho ha de consultar li di donarà la dada  concreta  quan la sàpiga. Així mateix, 
manifesta que hi ha 4 òrgans de governança: grup impulsor, grup assessor, grup de 
seguiment i grup d’empara. 
 
El Capítol 4 del Reglament regula els òrgans de participació. Es destaca que a nivell 
de ciutat es regula el Consell de Ciutat, mentre que a nivell de Districte, el text 
normatiu regula els consells de barri, audiències públiques ó fòrums ciutadans, consell 
ciutadà i consells sectorials. El conseller destaca alguns aspectes de la nova regulació: 
composició del òrgans de participació amb la voluntat que hi participi tothom i no 
exclusivament el govern, els consells de barri són els òrgan més inferiors però que 
impacta de forma important amb la ciutadania, els secretaris seran els tècnics de barri 
o persona en que delegui el secretari jurídic del Districte, les sessions dels consells de 
barri seran obertes, capacitat de la ciutadania per poder convocar consells de barri i hi 
haurà una comissió de seguiment de cada consell de barri. 
 
Pel que fa a les Audiències públiques o fòrums ciutadans ( Capítol 5, articles 65, 66 i 
67 del Reglament) determina el concepte, les normes de funcionament –entre altres la 
limitació en el temps d’intervenció – i la intervenció oral en els Consells Municipals i de 
Districte. 
 
El Capítol 6 del Reglament regula les consultes ciutadanes. El conseller diu que 
l’objectiu és conèixer la opinió de la ciutadania en temes de la competència de 
l’Ajuntament. La ciutadania del Districte de Nou Barris podrà instar consultes a nivell 
de Districte i, conforme a l’article 72 del Reglament, el resultat de les consultes no 
vincula legalment a l’Ajuntament però poden haver compromisos polítics derivats dels 
resultats de les consultes. El conseller informa als assistents que la revisió és fer una 
consulta o multiconsulta al maig de 2018 i especifica algunes limitacions: poden haver 
una o mes preguntes, no poden referir-se ni a tributs ni a pressupostos aprovats i no 
es poden vulnerar drets fonamentals o no es poden fer consultes un cop aprovat un 
tema urbanístic, abans de l’aprovació sí. 
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Es produeix aleshores un debats entre els assistents sobre les consultes ciutadanes. 
El conseller del GM Demòcrata Sr. Adrià Ventura i Ramos pregunta si es contempla 
les consultes a nivell de barri. El president-conseller diu que a la primera proposta les 
consultes són a nivell de ciutat i, excepcionalment, a nivell de Districte però que tot 
està subjecte a negociació política i podria ser que s’incorporessin els barris però avui 
per avui no es contempla aquesta possibilitat si bé està sobre la taula. 
 
El conseller del PPC Sr. Javier Barreña Flores pregunta pel funcionament de la 
comissió d’empara que preveu el Reglament (Capítol 10 del Reglament). El president-
conseller respon que hi ha una única comissió a nivell de ciutat i que es tracta d’una 
espècie de comitè de garanties per tal d’evitar fraus en les consultes ciutadanes. Si per 
sorteig toca anar a la taula, no és obligatòria la compareixença. 
 
S’afegeix en aquest punt, que el Reglament regula la participació digital amb votació 
des del domicili. 
 
Altres capítols del Reglament que el conseller repassa de forma breu són els 
següents: Capítol 7 sobre participació de la ciutadania en la gestió dels serveis 
municipals (queixes, incidències, reclamacions, suggeriments, etc..), Capítol 8 sobre 
plataforma digital i Capítol 9 sobre l’enfortiment comunitari (a destacar: suports als 
processos associatius, àmbit de suport a les associacions, gestió cívica d’equipaments 
i serveis municipals, facilitació de la declaració d’utilitat pública i suport tècnic a la 
participació. 
 
El president-conseller Sr. Carlos Izquierdo a modus de conclusió diu que la previsió si 
hi ha acord polític és que el Reglament s’aprovi en el plenari del Consell Municipal del 
setembre de 2017, que actualment el Reglament està en fase d’informació pública, 
que el dijous 15 de maig va a plenari l’aprovació inicial a la part decisòria i amb 
caràcter preceptiu, que el 31 de maig es celebrarà Consell Ciutadà per debatre el text 
normatiu en el que es convocarà als vicepresidents dels consells de barri i consells 
sectorials del Districte de Nou Barris i que l’acord polític inclou la explicació del text 
normatiu en tots els consells de barri del districte abans que expiri el termini 
d’informació pública. 
 
 
No formulant-se més preguntes i, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la 
sessió essent les 19:30 h. 
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