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INFORME PROPOSTA A LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS 
DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I PREVENCIÓ, 
RELATIU AL PROJECTE NORMATIU DEL REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
 
 

I. ANTECEDENTS 
 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció en sessió 
de data 19 d’abril de 2017 aprovà inicialment el projecte normatiu del Reglament de 
Participació Ciutadana i acordà un període d’informació pública de tres mesos que finalitzà el 
24 de juliol de 2017. 
 
S’han presentat quinze al·legacions, dins el termini establert, i una, fora de termini, que va 
tenir entrada el 25 de juliol, tal com figura en el certificat del Secretari municipal que consta a 
l’expedient.  
 
Igualment han presentat al·legacions el Consell Municipal de Benestar Social i el Grup 
d’Infància d’aquest Consell. 
 
També han fet informes la Síndica de Greuges i el Consell de Ciutat als que ens referirem en els 
annexos 1 i 2.  
 
 

II. AL·LEGACIONS PRESENTADES 
 
Relacionades per ordre d’entrada presentació en el Registre i mantenint el text original 
presentat: 
 

 
1. Xarxa de Drets dels Infants 
 
0. Comentari inicial. Sobre les dificultats per copsar el contingut de les 
al·legacions 
 
Ha resultat difícil saber exactament a què es referien les al·legacions plantejades perquè no es 
citava cap article, sinó una remissió genèrica a les Normes de participació de l’any 2002 i a 
pàgines d’un text que, tampoc es corresponen amb les Normes publicades per l’ajuntament en 
format llibret sinó a una versió en word existent al web. 
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Així les referències a la pàgina 20 punt 4 i a la pàgina 20.7 s’han entès com respecte dels 
articles 26.4 i 30.7 de les indicades Normes de participació de 2002.  
 
Pel que fa a la participació en plataformes digitals de la pàgina 53, s’ha entès que no es tracta 
de les normes de participació de 2002, (no tenen tantes pàgines) sinó del projecte de 
reglament aprovat inicialment  per la Comissió de Presidència el 19 d’abril, tot i que no està a 
la pàgina 53 sinó a la 55. 
 
Aquesta indeterminació dificulta la tasca de resposta (s’han rebut moltes al·legacions i si totes 
haguessin tingut aquesta indeterminació, el termini per respondre s’hauria allargat molt), però 
atenent al dret de participació s’ha cercat la interpretació més adient per facilitar aquest 
diàleg.  
 
 
1.1. a.a) pàgina 20,  punt 4 (article  26.4 de les normes de participació de 
2002)  

“L’alcalde o  L’alcaldessa  pot convocar audiències públiques per a la població menor de 
setze  anys. Pot també convocar-les a petició de nois i noies menors de setze  anys i vinculats a 
una institució educativa, d’acord amb el nombre i interès de les temàtiques que es presentin".  

Aquestes audiències de nois i noies s'han portat a terme a la ciutat de Barcelona des de 1994 
fins a aquest curs. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ  

Justificació: 

D’acord en  facilitar la realització d’aquestes audiències dirigides a nois i noies menors de 16 
anys, però es considera més convenient, tenint en compte el caràcter sistèmic que es vol 
donar als canals de participació, incorporar la singularitat d‘aquestes audiències en el marc 
general d’aquest instrument de participació.  

Així, es proposa afegir un apartat 4 a l’article 3 amb el redactat següent :  

4. L’ajuntament ha d'oferir les oportunitats necessàries per a la incorporació progressiva 
d’infants i adolescents a la ciutadania activa, d'acord amb llur grau de desenvolupament 
personal, establint procediments destinats a recollir llurs opinions amb relació a les 
polítiques, les normes, els projectes, els programes o les decisions que els afecten i 
generant espais socials nous que dinamitzin la participació responsable d'aquest sector 
de la població i afavoreixin la convivència i la integració social en l'àmbit veïnal i local. 

 

Aquest redactat reconeix de manera clara i concreta el dret d’infants i adolescents a utilitzar 
els canals de participació. 



 

3 
 

D’altra banda també es proposa incorporar a l’article 65.2 un nou redactat (indicat en 
negreta):  

2. L’alcalde o l’alcaldessa o, per delegació seva, el regidor o la regidora, o el comissionat 
o comissionada amb competència en la matèria, o òrgan o càrrecs directius, inclosos, pot 
convocar audiències públiques, per decisió pròpia o a proposta del Consell Municipal o 
del Consell de Ciutat o bé a iniciativa ciutadana d’acord allò establert a la lletra c) de 
l’apartat 2 de l’article 8 d’aquest Reglament. En el cas de convocatòries dirigides a 
persones menors de 16 anys, també es pot fer a petició de tres centres educatius de la 
ciutat. 

 

Igualment es proposa afegir a l’article 66 un apartat 4 amb el redactat següent: 

4. Les Audiències públiques dirigides a població menor de setze anys s’han de regular per 
l’acord de la seva realització tenint en compte les característiques de les matèries a 
debatre i/o dels i les infants i adolescents convocades. 

 
 
1.2. a.b) pàgina  24,  punt 7:(article  30.7 de les normes de participació de 
2002)  
 
"La televisió local és  una eina que cal incorporar en el procés de participació ciutadana. La 
seva utilització com a espai d'informació serà complementària amb altres espais de 
debat  i   participació"  afegint  que caldrà contemplar també  la participació dels infants a la 
televisió local i a la ràdio local, és a dir a betevé. 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 

En diferents articles del reglament es recull la necessitat i importància dels canals d’informació 
públic, no cal precisar més. 
 
 
 
1.3. b) Cal que es reculli l'especificitat que suposa la participació  dels 
infants  en  plataformes  digitals  (  pagina 53)  que  no   està 
contemplada i  no seria igual que la dels adults ( per protecció de dades 
entre d’altres).   
 
Es considera que es refereix a la pàgina 55, més en concret a l’article 103 del Reglament 
sotmès a informació pública. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
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Es proposa afegir a l’article 103.2 un nou apartat f) amb el redactat següent: 
 

f) Ha de poder oferir informació adaptada a totes les edats que inclogui lectura fàcil. 
 
1.4. Incorporar al nou reglament  el consell d'infants de Barcelona 
 
Tal  i  com recull  Article  27  de  la  Llei   14/2020   de  drets   i oportunitats de la infància i 
l’adolescència  i al Decret 200/2013 de 23 de juliol dels Consells de Participació territorial 
i  nacional dels infant i  els adolescents de  Catalunya  estableix la creació dels espais de 
participació territorial. 
 
"Les administracions locals han de crear consells de participació territorial per tal de donar als 
infants i als adolescents l'oportunitat d'afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit 
veïnal i local. 
 
La composició i les funcions deis consells de participació territorial i del Consell Nacional dels 
Infants i els Adolescents de Catalunya s’han d’establir per reglament." 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 

No és pertinent ja que està recollit a l’article 39.6 d’aquest reglament  que diu:  
 
Article 39.6. Els òrgans de participació poden incorporar infants i adolescents o estar 
composats, principalment, per aquestes persones menors d’edat, en el qual cas caldrà establir 
en el seu reglament intern de funcionament les eines per facilitar la seva intervenció i el 
desenvolupament de les seves funcions. 
 
El Reglament permet la seva creació, i per fer-ho l’article 40 indica dos tipus de motors per 
impulsar-los: l’institucional i el ciutadà. El primer a proposta del govern o del Consell 
Municipal, el segon a iniciativa ciutadana recollint les signatures indicades a l’article 9 o 
mitjançant el Consell de Ciutat segons l’article 57.2. S’ha volgut, expressament, no crear “ex 
lege” cap òrgan de participació i deixar a la interacció d’aquests dos motors la possibilitat de 
crear-los i fer-los funcionar.  
 
 
1.5 d) Incorporar al nou reglament  el pregó dels infants a festes  de 
Santa  Eulàlia de ciutat i els manifestos de districtes que es porten a 
terme des del 2009.  
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
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Com s’ha dit a la resposta anterior, el Reglament no vol crear òrgans concrets de participació 
per tal de facilitar la seva vigència i adequació a la realitat. Si ho fes, la regulació del Pregó dels 
infants a la que es fa referència quedaria cristal·litzada en la norma i faria més complexa la 
seva modificació. En canvi, amb el marc general definit al reglament, aquest Pregó i qualsevol 
altre instrument de participació es poden anar desplegant, respectant els mínims establerts al 
Reglament. 
 
 
 

2. Associació per a la Transparència i la Qualitat 
Democràtica  
 
 
2.1. Article 9  (Modificació) 
 
Firmes mínimes necessàries per a una Iniciativa Ciutadana, proposta: 
"2.a) SI la Iniciativa ciutadana consisteix en proposar la celebració d'una consulta ciutadana o 
en proposar l’aprovació d'una disposició de caràcter general, cal recollir 80.000 signatures 
valides." 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 

La regulació de la iniciativa ciutadana en el Reglament manté el criteri de les normes 
reguladores de l’any 2002. En el mateix sentit el reglament de participació aprovat inicialment 
l’any 2014 però que no va ser aprovat definitivament. Hem d’avançar en drets no en la seva 
restricció. D’altra banda la llei 1/2006 de la iniciativa legislativa popular a Catalunya demana 
50.000 signatures per a la presentació d’una proposició de llei (la qual cosa suposa un 
percentatge molt inferior al 5%). Ni tan sols la llei orgànica 3/1984 de la iniciativa legislativa 
popular senyala un percentatge tant alt (500.000 signatures). 
 
 
2.2. Article 36 (Supressió- per la confusió) 
 
Sobre la potestat de determinats processos participatius. Entra en col·lisió amb el 22.2, que 
deixava la Iniciativa ·a l'Ajuntament, la Comissió de Govern  i les iniciatives Ciutadanes. Limita 
la capacitat ciutadana d'iniciar una política pública, mitjançant una Iniciativa Ciutadana. Ha de 
deixar la possibilitat al fet que aquesta pugui derivar  en un dels punts tractats en aquest 
article. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 



 

6 
 

L’actual reglament vigent des de 2002 ja ho preveia i no hi ha raons per suprimir-ho 
 
2.3. Article 52 (Nova Proposició del punt 5) 
 
Composició del Consell de Ciutat. "5. El nom dels representants dels punts i) i g) d'aquest 
article han de ser votats en el Ple Municipal, amb 2/3 del seu suport per garantir  la màxima 
pluralitat i màxim consens dels que s’incorporen al Consell Municipal, per· aquestes dues vies." 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 

En primer lloc perquè el comissionat o comissionada en matèria de participació al que fa 
referència l’apartat i) té la legitimitat procedent del seu nomenament per l’alcalde o 
alcaldessa. En segon lloc perquè el nomenament mitjançant majories ordinàries al Plenari del 
Consell municipal, recollida al reglament de participació de 2002,  és pràctica habitual i pacífica 
i no hi ha cap raó per modificar-la.  
 
 
2.4. Secció 4·. Article 64 (Supressió) 
 
No té sentit establir estructures de pactes o acords amb un sistema rígid, fora de la pròpia 
estructura municipal. La participació no ha de ser encotillada per sistemes de gestió i revisió 
que són paral·lels al propi sentit d'aquesta norma, que és la de donar poder a la ciutadania en 
la seva relació amb l'ajuntament. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 

Potser no s’ha entès bé el contingut de l’article 64 però no té res a veure amb encotillar els 
canals de participació, justament el contrari. Vol facilitar una pràctica que ja té alguna 
experiència a Barcelona com és el cas de l’Acord per a una Barcelona social i inclusiva, que té la 
naturalesa d’òrgan de participació però una estructura més flexible que li permet adequar-se 
de manera més fàcil als canvis que es puguin produir en les persones i matèries sobre les que 
s’articula la governança de l’acord o pacte. 
 
 
2.5. Article 72. (Addició) [connectat amb l’article 71] 
 
Efectes de les consultes ciutadanes 
"4. Per contra, les decisions que derivin d'una Iniciativa Ciutadana seran totalment vinculants i 
d’obligat compliment." 
Justificació: En relació amb la modificació proposada en l’article 9,1 seguint la intenció del 
legislador en el model de la Iniciativa Ciutadana Europea; es tracta d'un esforç en 
l'apoderament ciutadà, com a recompensa a la ciutadania per la seva implicació com a societat 
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civil en reforçar les vies democràtiques municipals, i com incentivadora de futures propostes 
amb una translació real en les polítiques públiques des de la perspectiva de la innovació social 
ciutadana. A més, es té en compte l’equivalència que de la Iniciativa ciutadana que es fa en 
l’article 71, en relació a I ‘Alcaldia i el Consell Municipal. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 

Perquè, per imperatiu legal, les consultes ciutadanes no poden tenir caràcter vinculant, així ho 
indica, l’article 69.2 de la llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local  i l’article 154.2 del 
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. Això no impedeix que, d’acord amb l’article 72.1 (74.4 en la 
numeració actual) els grups municipals puguin manifestar el seu posicionament respecte dels 
resultats abans de realitzar-se la consulta.  
 
 
2.6. Article 83. La Mesa electrònica. (Addició) 
 
"5. Després de l'entrada en vigor· d'aquesta normativa, ha d’establir-se una norma municipal 
que especifiqui les característiques tècniques i administratives del sistema electrònic de vot, 
per tal de garantir la transparència dels processos i la privacitat dels qui exerceixen el seu dret 
democràtic a aquesta plataforma . Tal norma ha de quedar aprovada, no més tard de tres 
mesos de la seva entrada en vigor." 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
Es proposa recollir-ho a la Disposició Transitòria Quarta per tal que la posta en marxa dels 
canals digitals es pugui desplegar d’acord amb les disponibilitats tècniques i econòmiques. 
 

Disposició gradual dels mitjans digitals, 
Els mitjans digitals, el suport electrònic a les iniciatives i el vot electrònic indicats en 
aquest reglament s’han de desplegar gradualment, d’acord amb les disponibilitats 
tècniques i econòmiques 

 
 
 
2.7. Article 92 (Addició) Màxim de consultes ciutadanes anuals. 
 
No té sentit polític ni participatiu establir un límit de tres processos consultius (de qualsevol 
tipus) durant un any natural: Especialment si es tracten de les iniciatives Ciutadanes, donat la 
proposta d'elevar el seu mínim de signatures per ser iniciades. Que passa si es presenten 5 
amb un mecanisme que necessita de tanta participació per ·activar?, es retalla la capacitat 
ciutadana?. Es proposa que les iniciatives Ciutadanes quedin al marge d'aquest límit, per la 
seva pròpia condició de "activador democràtic ciutadà ". 
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"4. Queden exemptes d'aquest límit les iniciatives Ciutadanes, que podran ser activades en 
qualsevol moment, segons l’articulat de la present norma." 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 

Cal aclarir d’entrada que l’al·legació sembla referir-se a l’article 93, perquè el 92 es titula 
“Proclamació i publicació dels resultats”, mentre que el 93 (95 a la numeració actual) és 
“Màxim de consultes ciutadanes anuals i períodes en els quals no es pot promoure la 
celebració de consultes ciutadanes”. 
 
El límit obeeix a la capacitat real de gestionar consultes ciutadanes en una ciutat que només ha 
fet una des de l’adveniment de la democràcia municipal l’any 1979. Hi ha centenars de ciutats 
a Catalunya que no n’han fet cap. L’experiència aconsella limitar la realització d’aquestes 
consultes. Un país que té en la democràcia directa la fonamentació del seu sistema polític com 
és Suïssa ho fa quatre cops l’any i des de mitjans del segle XIX. La prudència aconsella establir 
aquest límit i després, en virtut de la Disposició Final 4rta es podrà revisar aquest límit si es 
considera convenient. Tot i així, es limiten  els períodes de consulta però en cap cas el nombre 
de preguntes o qüestions a consultar.  
 
 
 
2.8. Nou Article 93 bis.  Legitimitat de les iniciatives  ciutadanes. (nova 
creació) 
 
"Quan la iniciativa ciutadana tracti sobre una modificació de normativa municipal o un 
referèndum sobre una proposta concreta, perquè aquesta es consideri vinculant  i d’obligat 
compliment, la participació ha de ser almenys del 51% del cens electoral del territori al qual se 
circumscrigui 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
 
En cap procés electoral es demana un mínim de participació per donar validesa als resultats.  
Les experiències dels països i ciutats que regulen aquest tipus de canals de participació, 
intenten evitar la determinació d’un percentatge mínim de participació per evitar que 
l’abstenció computi com un vot.   
 
 
2.9. Article 102 y Article 104.    
(En castellà en el text) 
A pesar de las objeciones del texto que me remitiste, esto es una práctica habitual de todas las 
administraciones locales de carácter progresista. Es verdad que puede  ayudar al entramado 
de Colau, como también  a los otros partidos. Esta tipología de asociacionismo lleva décadas 
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arraigada en BCN, como bien sabes) (Dudo que pudiéramos pasar una enmienda contra esta 
propuesta de articulado, además de estar ya plenamente instaurada en el proceder municipal) 
 
CONSIDERACIÓ. No es pot entendre com a esmena sinó com una errada de la persona 
redactora del text que ha deixat una nota interna que, suposem, per error s’ha mantingut en el 
text presentat al registre. No és pertinent fer comentaris al respecte.  
 
 
2.10. Article 107  (Addició) 
Característiques de la plataforma digital per a la participació 
"f) El codi de la plataforma ha d'estar publicat i accessible a la comunitat, pera la seva 
reutilització  i ha de seguir els principis del 5 Star Open  Data  Pla i dels Open Government 
Standards d'Access lnfo Europe, per garantir el màxim d'interoperabilitat i transparència en els 
processos que sotmetin a votació dins de la mateixa." 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
 
El software lliure té com a condició que estigui publicat i accessible, no és necessari insistir en 
aquest aspecte en el reglament. 
 
 
2.11. Article 109  (Addició)Continguts mínims de la plataforma digital 
 
"1. d) Per als processos de votació, un espai clar i diferenciat de la plataforma que estigui 
connectat clarament i destacat al procés participatiu al qual està connectat." 
 
S’entén que es refereix a l’article 105 que porta com a títol “continguts de la plataforma 
digital” i no al 109 que fa referència a la gestió cívica d’equipaments i serveis. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Es proposa incorporar a l’article 105 (107 en la numeració actual) un apartat d) a l’apartat 1 
amb el redactat següent: 
 

d) Per a les consultes ciutadanes, un espai clar i diferenciat que permeti l’accés a la 
informació relacionada i, quan sigui possible, el vot electrònic. 
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3. Associació de Veïns Sant Gervasi de Cassoles 
 
 
ÚNICA. 
 
Igualar  el  percentatge   de  requeriments del  districte  al  de  l'Ajuntament 
global  ,  ixo  vol  dir  que  en  lloc del 4,69% del  cens  a  les  eleccions municipals del 2015 es 
passi al 1,292 % tal com es requereix a Barcelona global. 
 
Entenem  que hi ha una desproporció,  que dificultaria  la participació  del veïnat en el nostre 
districte. 
 
Agrairem  un reestudi d'aquesta  situació  i es trobi  la millar  solució  per afavorir la 
participació  de la societat civil 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
 
Han hagut moltes al·legacions en aquest sentit, raó per la qual         es proposa modificar el 
nombre de signatures necessari per presentar iniciatives ciutadanes. Tanmateix cal mantenir 
una relació inversament proporcional entre el nombre de signatures i la població de manera 
que a menys població més percentatge de signatures tal com es recull en les lleis generals que 
regulen diferents tipus d’iniciatives com per exemple la Llei 4/2010 de referèndums de 
Catalunya, la llei 10/2014 catalana de consultes no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana i la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.  
 
Es proposa modificar l’article 9 amb el redactat següent: 
 

Article 9 
Signatures necessàries per a la tramitació d’una iniciativa ciutadana 
1. Per a la tramitació d’una iniciativa ciutadana cal que aquesta obtingui el suport mínim 
de les signatures vàlides de persones empadronades a Barcelona més grans de setze 
anys que s’indiquen en els apartats següents. 
 
2. Les iniciatives ciutadanes d’àmbit de ciutat han de recollir el nombre mínim de 
signatures vàlides següents: 
a) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la celebració d’una consulta ciutadana 
o en proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter general, cal recollir 15.000 
signatures vàlides. 
b) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar l’inici d’un procés participatiu o en 
proposar la creació d’un òrgan de participació, cal recollir 9.000 signatures vàlides. 
c) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la posta en marxa d’una audiència 
pública, cal recollir 7.000 signatures vàlides. 
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d) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la incorporació d’un o diversos punts a 
l'ordre del dia del Consell Municipal, cal recollir 3.750 signatures vàlides. 
 
3. Les iniciatives ciutadanes d’àmbit de districte han de recollir el nombre mínim de 
signatures vàlides següents:  
 
 consultes 

i normes 
processos 
i òrgans 

Audiències punts 
ordre 
dia 

Ciutat Vella         
2.500    

       1.500             1.000                
500    

Eixample         
6.500    

       3.900             2.600            
1.300    

Sants         
4.500    

       2.700             1.800                
900    

LesCorts         
2.000    

       1.200                800                
400    

Sarrià         
3.500    

       2.200             1.500                
700    

Gràcia         
3.000    

       1.800             1.200                
600    

Horta-
Guinardó 

        
4.000    

       2.500             1.700                
800    

Nou Barris         
4.000    

       2.400             1.700                
800    

Sant Andreu         
3.500    

       2.200             1.500                
700    

Sant Martí         
5.700    

       3.400             2.300            
1.100    

 
4. Quan les iniciatives es refereixin a més d’un districte cal recollir les signatures 
resultants de la suma de cada districte indicada a l’apartat anterior reduïdes en el 
percentatge següent: 
 

Nombre 
districtes 

Percentatge 
reducció 

2 10,00% 
3 15,00% 
4 20,00% 
5 30,00% 
6 40,00% 
7 45,00% 
8 50,00% 
9 55,00% 
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1  ' 

10 60,00% 
 
5. Les iniciatives per a la convocatòria d’un Consell de Barri han de recollir l’1% de 
signatures vàlides de la població total del barri afectat amb un mínim de 25 i un màxim 
de 450. 
6. Les iniciatives per promoure un procés participatiu o la creació d’un òrgan de 
participació d’àmbit de barri o zones inferiors a districte han de recollir el 2% de 
signatures vàlides de la població total del territori afectat amb un mínim de 50 i un 
màxim de 900. 

 
 

 
4. CUP, CAPGIREM BARCELONA 
 
4.1.  Dret a la participació 
 
1. La ciutadania El veïnat  té dret a intervenir -directament  o mitjançant associacions 
ciutadanes en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis 
públics, a través deis mitjans i canals de participació amb els requisits i la forma determinada 
en aquest Reglament, en matèries d’interès que. afectin a la ciutat i els ciutadans i ciutadanes. 
els veïns i les veïnes. 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ: Es proposa substituir la paraula "ciutadania" per "veïnatge", per   bé   
que   conceptualment   "veïnatge"   inclou   a   totes   les   persones   residents .  i 
empadronades  a Barcelona i "ciutadania" fa referencia  al concepte inclòs pel Tractat de 
Maastricht de 1992 "Aquesta ciutadania emana de3 la ciutadania nacional:  aquell que té la 
nacionalitat d'un Estats membre de I'EU i com un resultat esdevé un "ciutadà de la Unió"." Per 
tant, entenem que el concepte de ciutadania és excloent respecte a les veïnes que no són d'un  
país de la UE. Proposem  la substitució  d'un mot  per l'altre  a tot el text, en excepció de les  
referències  a "iniciativa  ciutadana", ja que canviar  el nom  d'un procés conegut d'aquesta 
manera pot generar confusió. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
No es veu convenient substituir el terme “ciutadania” per veïnat,  
 
El concepte “veí-ïna té una connotació excessivament administrativa, mentre que el concepte 
“ciutadà-ana” té connotacions més polítiques. Així es recull a les definicions que d’aquests 
mots fa el diccionari de l’institut d’Estudis Catalans: 
 
veí-ïna  
1 adj. [LC] Que està situat a prop. Dues nacions veïnes. La veïna ciutat de Badalona. Una casa veïna al palau.  
2 1 m. i f. [LC] [AD] Persona que habita en un mateix municipi, barri o casa que una altra. Els veïns d’un carrer. Som 
veïns: ell viu al primer pis i jo al terç.  
2 2 m. i f. [LC] [AD] [DR] Persona que té domicili en un municipi.  
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3 1 m. i f. [HIH] Persona que, en algunes poblacions catalanes, gaudia dels privilegis i de les obligacions inherents al 
veïnatge.  
3 2 m. i f. [HIH] En els fogatjaments, cap de casa. 
 
ciutadà-ana  
1 1 adj. i m. i f. [LC] Natural o veí d’una ciutat.  
1 2 adj. [LC] Relatiu o pertanyent a la ciutat. Vida ciutadana i vida agresta. Costums ciutadans.  
2 m. i f. [LC] [DR] Persona que, com a membre d’un estat, té uns drets i uns deures civils i polítics.  
3 1 m. i f. [HIH] A Atenes i a Roma, membre de la comunitat política constituïda per la ciutat.  
3 2 m. i f. [HIH] A l’edat mitjana, habitant laic dins el clos emmurallat de les ciutats, enfront dels burgesos, habitants 
d’un burg.  
3 3 m. i f. [HIH] Membre del patriciat urbà que es distingia dels altres estaments no privilegiats pel fet de no exercir 
cap ofici mecànic. Ciutadà honrat. 
 
 
El concepte ciutadà-ana que s’utilitza en aquest reglament permet a totes les persones més 
grans de setze anys empadronades a Barcelona la utilització dels canals de participació.  
 
Fins i tot, en alguns casos, com els processos participatius o els òrgans de participació o per ser 
fedatàries d’una iniciativa ciutadana, no cal ni tan sols l’empadronament. Pensem, per 
exemple alguna persona comerciant que passa més hores al seu establiment a Barcelona que 
al seu lloc d’empadronament, com podrien ser Santa Coloma o Cornellà. Aquesta persona té 
opinió sobre aspectes del seu entorn que és important conèixer.  
 
El mateix amb les persones que treballen als serveis públics com educació o salut que, tot i no 
estar empadronats a la ciutat poden facilitar valuoses opinions sobre com millorar una 
determinada política o actuació municipal. L’únic moment en que s’exigeix l’empadronament 
és per exercir drets que afecten al conjunt de la ciutadania barcelonesa, com pot ser la 
signatura d’una iniciativa ciutadana o la votació en una consulta. En aquests casos, òbviament i 
per analogia a qualsevol altre acte polític només es pot “votar” en el lloc on estàs empadronat. 
 
Tanmateix, i estant d’acord amb la causa de fons que provoca aquesta esmena, es proposa 
incorporar en l’article 2 àmbit d’aplicació subjectiva un no paràgraf, destacat en negreta:  
 

Article 2 

Àmbit d’aplicació subjectiva 

L’àmbit d’aplicació subjectiva d’aquest Reglament són totes les persones, directament o 
mitjançant qualsevol tipus d’associació que, d’acord amb el que en ell s’hi disposa, estan 
legitimades per participar en algun dels processos, òrgans, consultes, canals o modalitats 
de participació ciutadana. 

Així respecte de la iniciativa ciutadana estan legitimades per promoure-la totes les 
persones empadronades més grans de 18 anys, per signar-la, les empadronades més 
grans de setze anys i per ser fedatàries qualsevol persona més gran de 18 anys 
empadronada en qualsevol municipi català. En els processos participatius i òrgans de 
participació poden participar les persones menors de divuit anys i, en alguns casos, no 
cal que estiguin empadronades a la ciutat quan són proposades per institucions o 
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entitats. Finalment en el cas de les consultes ciutadanes, només poden votar les 
persones més grans de setze anys empadronades a la ciutat. 

 
 

4.2. Article 9. Signatures necessàries per a la tramitació d'una iniciativa 
ciutadana 
 

 
[...] 2. Les iniciatives ciutadanes d’àmbit de ciutat han de recollir el nombre mínim de  
signatures vàlides següents: 
a. Si  la  iniciativa  ciutadana  consisteix  en  proposar  la  celebració  d'una  consulta ciutadana 
o en proposar l'aprovació d'una  disposició de caràcter general, cal recollir 
15.000 signatures vàlides. 
b. Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar l'inici d'un  procés participatiu, la creació 
d'un òrgan de participació, cal recollir 10.000 signatures vàlides. 
c. Si la iniciativa  ciutadana  consisteix en proposar la incorporació  d'un o diversos punts a 
l'ordre del dia del Consell Municipal o la posta en marxa d'un fòrum ciutadà, cal recollir 9.000 
5.000 signatures vàlides. 
- Les iniciatives ciutadanes d’àmbit de districte han de recollir el nombre mínim de signatures 
vàlides següents [...] 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ: Es proposa reduir el nombre de signatures valides per  incloure 
punts a  l'ordre del · dia de· 9.000 a 5.000  per tal de democratitzar  l'agenda política al màxim i 
establir una escala harmonitzada en base al tipus d’iniciativa (15.000, 10.000  i  5.000).   En  el  
cas  dels  Consells  de  Districte  també  s'hauria  de  reduir proporcionalment. · 
 
4. Les  iniciatives per a la convocatòria d'un Consell de Barri han de recollir l’1,5% 1% de 
signatures vàlides de la població total amb un mínim de 40 -25 i un màxim de 700 500. 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ: Es proposa reduir el nombre de signatures valides per convocar  un  
consell  de  Barrí i mantenir  l'escala  harmonitzada  en. relació  als  tipus d'iniciativa, excepte el 
mínim, ja que alguns barris petits com La Clota, haurien de recollir un percentatge 
d'aproximadament un 10% per convocar un consell de barri.  

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
 
Ha hagut moltes al·legacions en aquest sentit es proposa modificar el nombre de signatures 
necessari per presentar iniciatives ciutadanes. Tanmateix cal mantenir una relació inversament 
proporcional entre el nombre de signatures i la població de manera que a menys població més 
percentatge de signatures tal com es recull en les lleis generals que regulen diferents tipus 
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d’iniciatives com per exemple la Llei 4/2010 de referèndums de Catalunya, la llei 10/2014 
catalana de consultes no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana i la llei 
7/1985 reguladora de les bases de règim local.  
 
Es proposa modificar l’article 9 amb el redactat següent indicat a l’al·legació 3 de l’Associació 
de Veïns Sant Gervasi de Cassoles 
 
 
4.3. Article 25. Les diferents fases dels processos participatius 
 
1. En tots els processos participatius han d’existir les fases següents: 
a. Fase d'informació, ... 
b. Fase de diagnosi ciutadana, mitjançant enquesta ciutadana i difusió deis resultats de 
l'enquesta a partir de dades segmentades per sexe, edat, barrí i altres criteris que es 
considerin adients. 
c. Fase de debat, ... d. Fase de retorn, ... 
 
 
ESMENA D'ADDICIÓ: Cal afegir aquesta fase per garantir que la ciutadania participa de la 
diagnosi prèvia de les necessitats i problemàtiques associades. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
 
Certament,  la diagnosi d’una determinada situació és millor si es fa de manera compartida o 
participada. Però la diagnosi no és exactament una fase del procés, sinó una finalitat recollida 
a l’article 21. Tot procés participatiu, d’acord amb l’article 25.1 que es pretén modificar, té les 
fases d’informació, debat i retorn. Absolutament tots, sigui quina sigui la finalitat i el tema 
objecte del procés. Segons el sistema de participació dissenyat en el reglament, un procés 
participatiu pot servir per fer una diagnosi, cercar idees creatives i innovadores o suggerir o 
valorar propostes concretes.  Pot ser qualsevol d’elles, per exemple fer una diagnosi, o totes 
elles. Això dependrà de les característiques del procés. En tot cas per fer una diagnosi caldran 
una fase d’informació, una de debat i una altre de retorn dels resultats. L’inici d’un procés 
participatiu pot venir com a resultat d’una diagnosi prèvia o a partir d’una anàlisi ja feta.  
 
Si bé cal tenir una diagnosi de la situació per abordar en condicions un procés, no sempre 
aquest ha d’incorporar una fase de diagnosi, ja que potser aquesta ha estat realitzada en un 
altre moment o, com es deia, un procés pot servir només per a la realització d’una diagnosi 
concreta.  
 
 
4.4. Article 31.  Seguiment  de  l'execució  de  les actuacions  municipals  
que  hagin tingut un procés, participatiu 
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Totes les actuacions municipals que hagin tingut un procés participatiu han de facilitar un 
sistema de seguiment de la seva execució que també s'integri en .la plataforma digital 
regulada al Títol 8. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ: Es proposa facilitar les dades obertes i promoure la traçabilitat i 
transparència de manera compatible amb el seguiment presencial. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Amb un redactat de l’article 31 en els termes següents: 
 

Article 31 
Seguiment de l’execució de les actuacions municipals que hagin tingut un procés 
participatiu 
Totes les actuacions municipals que hagin tingut un procés participatiu han de facilitar 
un sistema de seguiment de la seva execució, preferiblement a través de la plataforma 
digital i amb una actualització periòdica, així com l’accés a les dades obertes i la 
traçabilitat i transparència de les accions realitzades 

 
 
4.5. Article 35. Composició   de la   Comissió   de   Seguiment   dels 
processos participatius 
 
El nombre inicial i el perfil de les persones que han de formar part de la Comissió de Seguiment 
s'ha de determinar en el decret de convocatòria del procés  participatiu, procurant en tot cas 
la màxima pluralitat i diversitat, pel que fa a gènere, edat i origen, sense que el nombre de 
membres procedents de I ‘Ajuntament  i  d'altres administracions públiques o designades pels 
grups municipals pugui ser superior a la meitat del total. En tot cas, si en l’àmbit de la matèria 
objecte del procés participatiu existís constituït algun òrgan de participació, se l'ha de convidar 
perquè nomeni alguna persona, que no pertanyi a cap administració pública, que formi part de 
la Comissió de Seguiment. 
 
 
ESMENA  D'ADDICIÓ:  Es  proposa  garantir  una composició  institucional  social equilibrada. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
Tot i coincidir amb el fons de l’esmena no es considera necessària perquè els grups municipals 
no designen persones a la Comissió de Seguiment i en l’hipotètic cas que en alguna ocasió es 
proposés tal cosa, tindrien la consideració de “membres procedents de l’ajuntament”. 
 
 
4.6. Article 62. Regim de sessions dels Consells de Barri 
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1. Els Consells de Barri  s'han de convocar com a mínim un- dos cops l'any o quan ho proposi el 
regidor o regidora delegat per L'alcalde o alcaldessa al districte, una desena part dels 
consellers o conselleres que conformen el Consell de Districte o per iniciativa ciutadana 
d'acord amb el capítol 2 d’aquest Reglament, amb un màxim de  quatre  sis a l’any. 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ: Les AAVV estan reclamant que segueixi el mínim de 2 que hi havia 
fins ara. Per una altra banda, si hi ha demanda, perquè no .fer un Consell de Barri cada dos 
mesos? És temps suficient per preparar qualsevol tema. 
 
3. Tot el material i la informació necessària sobre els punts introduïts serà accessible, 
presencialment  o  telemàticament,  a  través  de  la  Oficina  d'Atenció  al Ciutadà  i la 
plataforma digital regulada al Títol 8. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ: Assegurar l'accessibilitat de tot el material del Consell de Barri. 
 
4.7. Article 63. La Comissió de Seguiment dels Consells de Barri 
 
1.  Es constituirà . una  Comissió  de  Seguiment  del  Consell  de  Barri  que  serà l'encarregada 
de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i preparar l'ordre del dia de les 
següents sessions. 
 
2. La Comissió de Seguiment elaborarà l'ordre del dia en reunió plenària i decisòria, com a tard, 
10 dies abans de la sessió del Consell de Barri. Aquest ordre del dia haurà d'incloure un punt 
de govern, un màxim de tres punts decidits per la pròpia ·comissió i un punt extra en cas de 
haver-hi propostes ciutadanes. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ: Es proposa que la· creació de l'orde del dia sigui una competència de la 
Comissió de Seguiment amb poder decisori. 
 
3bis. L'accés a la reunions de la Comissió de Seguiment serà obert a tot el veïnat del barrí que 
tindrà dret a veu sense vot. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ: Garantir que les decisions de la Comissió son transparents i que les 
veïnes, organitzades o no, poden saber el que es parla i es decideix. 
 
4. Per enfortir els processos participatius, la Comissió de seguiment del Consell de Barri pot  
convocar sessions i taules de treball per estudiar, treballar i debatre determinats assumptes 
que poden formar part de l'ordre del dia de futurs Consells de Barri. 
S'han d'impulsar de manera preceptiva taules de treball amb ocasió de l'aprovació de: 
a.        el Programa d'Actuació de Districte (PAD) 
b.        el Pla d'Usos 
c.        el Pla de Desenvolupament Econòmica 
Les conclusions de les taules de treball es sotmetran a l'aprovació del Consell de Barri. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ: Es proposen uns Consells de Barrí més participatius on el veïnat es pugui 
implicar en els processos de més importància. 
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4.8. Article 63bis. Propostes ciutadanes als Consells de Barri 
 
1. Un nombre mínim de 3 entitats registrades o 100 persones empadronades al barrí podran 
registrar l'entrada d'un punt a l ordre del dia, presencialment o telemàticament, fins a una 
setmana abans de l'inici  de la Comissió de Seguiment, sempre i quan aquest punt afecti al 
Barrí o el Districte i no sigui objecte d'interessos comercials o publicitaris. 
 
2. La Comissió de Seguiment del Consell de Barri admetrà l'entrada  d'un màxim d'1 punt  a  
cada  sessió  del Consell  de Barri  a  través d'aquesta  via, en  estricte ordre d'entrada  al 
registre, i podrà  fusionar diversos punts en un quan consideri que són similars o estan 
relacionats. En aquest cas, la Comissió podrà saltar-se l'ordre i haurà de garantir la intervenció 
de les persones portantveus deis punts que hagin sigut fusionats. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ:  Es proposa que  la ciutadania  no organitzada  pugui proposar, a través 
de les OAC p. ex., i, telemàticament, a través de la plataforma del Decidim, punts a l'ordre del 
dia dels Consells de Barri. 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS 
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4: 
 

Secció 3 
Els Consells de Barri 
 
Article 60 
Els Consells de Barri. Definició 
 
El Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la 
ciutadana  en les qüestions que afecten al territori. Cada Consell de Barri té l’àmbit i la 
denominació establerta per acord del Consell Municipal. 
 
Tenen per finalitat ser canals de participació ciutadana en el desenvolupament de 
polítiques públiques de proximitat i convivència i afavorir la cohesió social i la millora de 
la qualitat de vida.  
 
Article 61 
Composició dels Consells de Barri 
 
1. El Consell de Barri està format pels o per les membres següents: 
a) El president o la presidenta del Consell de Barri, càrrec que és exercit pel regidor o per 
la regidora del Districte, subsidiàriament pot exercir la presidència el conseller o 
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consellera de barri en qui delegui la presidència. i, en el seu defecte, pel president o per 
la presidenta del districte.  
b) Dues Vicepresidències. La primera nomenada pel regidor o la regidora del districte que 
ha de ser un ciutadà o ciutadana de consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada 
a la vida social i/o associativa del barri que hagi tingut el suport de 2/3 dels o de les 
membres del Consell.  La segona vicepresidència correspon al conseller o consellera de la 
llista més votada al barri en les eleccions municipals.  
c) Un conseller o consellera de districte de cada grup municipal. 
d) Les entitats i associacions del barri, els grups o plataformes existents i els ciutadans i 
ciutadanes, veïns i veïnes del barri que ho desitgin. 
 
2. També poden assistir amb veu però sense vot, el personal directiu així com els 
professionals d'equipaments i serveis públics vinculats al barri que el Districte determini, 
en el supòsit que aquest consideri convenient dita col·laboració. 
 
3. Actua de secretari o secretària el tècnic o tècnica de districte referent d’aquell barri.  
 
Article 62 
Convocatòria dels Consells de Barri 
 
1. Els Consells de Barri s’han de convocar pel seu president o la seva presidenta, com a  
mínim dues vegades l’any, una per semestre.  
 
2. Es poden convocar també quan ho proposi el president o presidenta, a iniciativa 
pròpia o a proposta de les vicepresidències, o una tercera part dels consellers o de les 
conselleres que conformen el Consell de Districte, o per iniciativa ciutadana d’acord amb 
el capítol 2 d’aquest Reglament, amb un màxim total de quatre a l’any. Les 
convocatòries periòdiques regulars s’han de planificar semestralment per facilitar el 
seguiment per la ciutadania.  
 
3. A proposta dels presidents o de les presidentes dels Consells de Barri, o de dos o més 
Comissions de Seguiment poden reunir-se conjuntament dos o més Consells de Barri, de 
manera ocasional o continuada. 
 
4. L’ordre del dia s’acorda a la Comissió de Seguiment convocada, almenys 15 dies abans 
de la sessió del Consell de Barri, a partir de les propostes de les persones que en formen 
part. Qualsevol membre del Consell de Barri pot proposar punts a l’ordre del dia amb 
una antelació mínima de tres dies abans de la comissió de Seguiment la qual decidirà al 
respecte.. 
 
5. Juntament amb la convocatòria s’ha de lliurar un formulari perquè les persones 
interessades en intervenir en la sessió puguin anunciar prèviament el contingut de la 
seva intervenció, remetent aquest formulari a la Comissió de Seguiment fins dos dies 
abans de la realització de la sessió. 
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6. La documentació relativa als temes a tractar i el formulari per fer intervencions ha 
d’estar a disposició de totes les persones interessades, en l’espai web, al menys cinc dies 
abans de la realització de la sessió. 
 
7. Es garanteix la publicitat dels Consells de Barri i la pedagogia en el foment de la 
participació, mitjançant una àmplia difusió de les seves convocatòries en centres 
escolars, centres de salut i equipaments en general dins del seu àmbit territorial 
d'influència. 
 
Article 63 
 
Funcionament de les sessions dels Consells de Barri 
 
1. Les sessions s'estructuren en quatre blocs: 
a) En el primer, la representació municipal fa el retorn, si s’escau, de les propostes i 

seguiment dels principals acords adoptats en anteriors Consells de Barri   a 
continuació es mencionen i s’informa dels punts consensuats en la Comissió de 
seguiment com a ordre del dia.  

b) En el segon, es presenten i debaten les actuacions al territori objectes d’aquell Consell 
i definits en l’ordre del dia.  

c) En el tercer lloc, s’informa, si s’escau,  de  l’estat  dels processos  participatius,  
consultes  ciutadanes  i  iniciatives  ciutadanes  d’interès d’aquell barri.  

d) Finalment, s'obre un torn de paraules per a la lliure exposició de la ciutadania. La 
presidència ha de donar prioritat a les intervencions fetes arribar anteriorment de 
manera prèvia i per escrit a la Comissió de Seguiment, i ha de garantir que la durada 
del primer bloc no sobrepassi una quarta part del temps total de l'acte, considerant 
que el temps ideal per a un Consell de barri no hauria d'excedir les dues hores i mitja. 

 
2. En aquest últim bloc, les persones representants d’entitats i els ciutadans i ciutadanes 
poden formular les preguntes i suggeriments que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al 
barri. Intervenen en primer lloc les persones que han presentat prèviament el contingut 
de la seva intervenció i posteriorment la resta de persones interessades, distribuint el 
temps de cadascuna en funció del nombre de peticions de manera que la sessió no tingui 
una durada superior a les dues hores i mitja. 
 
3. Totes les peticions i propostes que presentin aquestes persones han de ser contestades 
en un termini màxim de 30 dies mitjançant comunicació a la persona que les ha 
presentat la qual ha de donar les seves dades personals de contacte. 
 
4. Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents bé del 
Districte bé de l'Ajuntament, els quals han de donar resposta sobre quina és l’actuació 
que duran a terme al respecte, per escrit i en un termini màxim de 2 mesos. 
 
5. Si el Consell de Barri aprova per una majoria de ⅔ de les persones assistents que 
s’inclogui algun punt a l’ordre del dia del Plenari del Districte, la Comissió de Seguiment 
ho ha de sol·licitar a la Junta de Portaveus i si ho rebutja l’ha de fonamentar per escrit.  
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Igualment, el Consell de Barri, a través de la Comissió de Seguiment, pot proposar a la 
Junta de Portaveus del Districte incloure punts en l’ordre del dia del Plenari per acord de 
les 2/3 parts de les persones assistents. Si la Junta no ho considerés oportú, caldria 
argumentar-ho per escrit”. 
S’ha de garantir el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels Consells 
de Barri.  
 
Article 64 
La Comissió de Seguiment dels Consells de Barri. Composició i funcions 
 
1. Cada Consell de Barri ha de constituir una Comissió de Seguiment amb les funcions 
següents: 
a) Elaborar l’ordre del dia de les sessions del Consell de Barri 
b) Garantir la redacció de les actes que han d’estar finalitzades en un termini màxim de 

quinze dies. 
c) Enviament de les actes a les persones que assistiren a la sessió del Consell de Barri per 

a la seva revisió 
d) Publicació a la plataforma digital de les actes de les sessions. 
e) Fer el seguiment dels temes plantejats a les sessions anteriors.  
 
2. Formen part de la comissió de Seguiment les persones següents: 
a) Representants de la direcció política i tècnica del districte. 
b) Un conseller o consellera de districte de cada grup municipal. 
c) Persones representants d’entitats del barri escollides per aquestes en la primera 

sessió del Consell de Barri. 
d) Ciutadans o ciutadanes no pertanyents a caps associació que hagin estat escollides en 

la sessió del Consell de Barri en la que es formalitzi la Comissió de Seguiment. 
 
3. La Comissió de Seguiment s’ha de reunir amb caràcter previ a la convocatòria dels 
consells i sempre que sigui necessari a proposta del president o presidenta, qualsevol 
vicepresident o vicepresidenta o 1/3 part dels seus i les seves membres. 
 
4. Les sessions de la comissió de Seguiment són públiques, tot i que només tenen dret a 
vot les persones que en són membres. 
 
5. Les funcions de secretaria recauran en una persona tècnica del districte.  
6. La Comissió de seguiment del Consell de Barri pot convocar sessions i taules de treball 
per estudiar, treballar i debatre determinats assumptes que s’han de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Barri. 

 
 
 
4.9. Article 67bis1-1. Debats autoconvocats 
 
1. Els debats autoconvocats tenen com a finalitat promoure i facilitar la participació de les 
persones en els processos participatius actius. 
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2. El debats autoconvocats  poden ser impulsats  per un grup de, com a mínim 10 persones 
empadronades a la ciutat o per entitats del territori,. 
3. L'Ajuntament reconeix la iniciativa d'organitzar debats autoconvocats. 
 
4.10. Article 67bis1-2. Requisits per realitzar debats autoconvocats 
 
1. El grup o entitat impulsora  haurà de registrar prèviament el debat a la plataforma digital 
regulada al Títol 8, especificant entre altres: 
a. El DNI i nom d'una persona del grup el CIF i nom de l'entitat  
b. informació de contacte: telèfon i correu electrònic  
c. Data, hora i lloc del debat 
d. Procés participatiu associat 
2. El grup  o entitat  impulsora  haurà  de condicionar  l'espai de debat i disposar  del material 
necessari per realitzar-ho, entre altres: cadires, papers i bolígrafs. 
3. L'Ajuntament facilitarà una guia metodològica per organitzar debats autoconvocats. 
 
4.11.Article 67bis1-3. Les diferents fases dels debats autoconvocats 
 
1. En tots els debats autoconvocats han d'existir les fases següents: 
a. Fase d'acreditacions, mitjançant la qual les  persones  participants  confirmen  la seva 
assistència 
b. Fase de benvinguda, mitjançant la qual es fan les presentacions pertinents 
c. Fase d'informació, mitjançant la qual s'exposa l'objecte del procés participatiu, la dinàmica 
de la sessió i el guió del debat, utilitzant els mitjans adequats. 
d. Fase d'assignació de responsabilitats, mitjan9ant la qual les persones assistents han 
d'escollir una persona que assumeixi el càrrec de moderador per dinamitzar el debat' i facilitar 
els torns de paraula i una altra persona diferent que assumeixi el càrrec de .secretari per 
redactar l'acta. 
e. Fase de debat, mitjan((ant la  qual,  í emprant les metodologies  adequades, es 
promou  el  diàleg  i el contrast  d'arguments  i es recullen  les  aportacions de les persones 
participants. 
f..  Fase  de retorn, mitjançant en veu alta a les persones participants per  iniciar un procés de 
revisió i ratificació col·lectiva de l'acta. 
g. Fase de tancament, mitjançant la qual _s'agraeix la participació a les  persones assistents i es 
tanca el debat. 
2. En totes les fases del procés s'ha d'utilitzar el llenguatge més adient incorporant, sempre 
que sigui possible,  els   codis   de   comunicació   de  les·   persones   amb discapacitats i les de 
cultures diverses. 
 
4.12. Article 67bis1-4. Requisits de les actes deis debats autoconvocats 
 
1. L'acta d'un debat autoconvocat haurà d'incloure: 
a. Tot el previst a  l'article 67bis1-2.1 
b. El DNI i nom de la persona que ha assumit el càrrec de moderador  
c. El DNI i nom de la persona que ha assumit el càrrec de secretari 
d. El nombre total de persones acreditades i el subtotal d'homes i dones 
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e. Les propostes de les persones assistents classificades en base a les següents categories: 
i. Acords: quan la majoria de les assistents esta a favor 
ii. Acords  parcials:  quan la majoria  de les  assistents  s'absté o no bloqueja  la proposta i hi ha 
més persones a favor que en contra 
iii. Desacords: quan la majoria de' les assistents esta en contra 
2. L'Ajuntament facilitarà un model per prendre acta deis debats autoconvocats·. 
 
4.13. Article 67bis1-5. Registre de les actes dels debats autoconvocats 
 
1. Un grup o entitat impulsora pot registrar les actes deis debats autoconvocats a la plataforma 
digital regulada al Títol 8, utilitzant un format obert. 
2. El personal tècnic s’encarregarà de validar les actes i, un cop validades, d'introduir les  
propostes  incloses  a l'acta la  plataforma  digital  segons  els  procediments establerts. 
 
ESMENA  D'ADDICIÓ:  implementació  dels  "Encuentros· Locales  Autoconvocados"  del procés 
constituent xilè a la ciutat de Barcelona. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT AQUESTES AL·LEGACIONS 
 
Justificació: 
 
S’accepta el concepte “debats autoconvocats” i es reconeix la importància de l’experiència 
xilena que s’esmena en la proposta.  De fet aquest tips de debats van ser promoguts amb 
ocasió del procés participatiu per a l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal 2015-2019.  
 
Cal, tanmateix, poder trobar un equilibri entre l’autonomia de la gent per organitzar-se com 
consideri convenient i la recollida de les seves aportacions per tenir-les en compte en el 
moment de presa de decisions polítiques. En el cas de Xilè de “Encuentros Locales 
Autoconvocados” tenien un tema comú per debatre: l’elaboració de la nova Constitució del 
país. És a dir, aquest tipus de debat tenen una primera cabuda en l’àmbit d’un procés 
participatiu concret sobre una matèria determinada. De fet, en el procés participatiu per al Pla 
Municipal 2015-19 que s’ha esmentat, ja es contemplava també aquesta opció en l’apartat de 
“autokit”, que permetria a la ciutadania organitzar els seus propis debats i aportar també les 
seves conclusions.  
 
En aquesta mateixa línia, doncs, es proposa incorporar un apartat a l’article 27 que, a més 
reculli la possibilitat d’organitzar aquest tips de debats mitjançant la plataforma. Es proposa el 
següent redactat de l’article 27. (en negreta l’addició) 
 

Article 27 
Funcionament i metodologia dels actes i debats 
1. Els actes i debats s’organitzen en funció de les circumstàncies concretes del procés 
participatiu de que es tracti i les característiques de les persones cridades a participar-hi. 
Els espais físics on es realitzin han de ser de fàcil accés, i garantir la mobilitat. 
2. En les sessions sempre s’ha de garantir el respecte, la llibertat d’expressió, la igualtat 
de tracte dels participants i l’eficàcia dels debats.  
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3. Els espais de debat es poden convocar de manera oberta, sense especificar el nombre 
de persones que hi assistiran, o sense invitació concreta a persones determinades per 
garantir els criteris de proporcionalitat indicats. En tot cas, mai es pot realitzar un procés 
de participació només amb convocatòries d’aquest tipus obertes. 
4. Per tal d’assolir la màxima eficàcia, tots els debats han d’estar planificats prèviament, 
i han de comptar, almenys, amb una persona facilitadora del procés participatiu que ha 
de col·laborar en el desenvolupament de la sessió. Pot també elaborar l’acta-resum de la 
sessió, amb les aportacions que s’hi hagin realitzat si no hi ha una altra persona 
responsable. 
5. La metodologia concreta utilitzada per fer el debat pot ser objecte de seguiment o 
informe per part de la Comissió de Seguiment del procés. Les diferències de criteri que es 
puguin produir sobre la metodologia a utilitzar s’han de traslladar a la Comissió 
Assessora dels processos participatius, l’informe de la qual ha de ser tingut en compte 
per part de l’Ajuntament en adoptar la decisió final. 
6. Juntament amb les sessions de debat es poden organitzar actes, en espais oberts o 
tancats, amb formats diversos, amb diferents tècniques, entre elles, les audiovisuals, el 
teatre i la música per tal d’incentivar la recollida d’opinions respecte la proposta 
concreta sotmesa al procés participatiu. Aquests actes han de ser sempre accessoris i 
complementaris a les sessions de debat. 
7. Els continguts dels debats respectaran també la pluralitat, diversitat i igualtat de 
gènere.  
8. La ciutadania pot organitzar qualsevol tipus de debat que respecti el marc general 
de la matèria a que fa referència el procés i els principis establerts en aquest article. El 
resultat d’aquests debats s’ha de traslladar a l’ajuntament perquè formi part del 
conjunt d’aportacions recollides i formi part de l’informe final al que fa referència 
l’article 27. A la plataforma digital s’ha d’habilitar un espai específic per afavorir 
aquest tipus de debats on s’han de publicar les actes i resums de les sessions. 

 
 
 
4.14. Article 67bis 2. Escoles participatives 
 
1.  Les  Escoles  Participatives  són  espais  de  participació impulsats  pels  centres educatius 
per iniciar al jovent menor de 16 anys en els processos de deliberació i presa de decisions i 
facilitar "la seva participació en els processos participatius. 
2. L'Ajuntament  dotarà als centres educatius deis recursos  tècnics i econòmics  que resultin 
necessaris per desenvolupar l'activitat formativa i fer efectiva la participació del jovent. 
3. Les Escoles Participatives poden promoure debats autoconvocats. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ: Incloem un mecanisme de participació pel jovent menor de 16 anys que 
no tenen cap tipus d'espai on desenvolupar la seva participació política. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació:  
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Tot i estar d’acord en la importància de la participació d’infants i adolescents reconeguda en el 
Preàmbul del Reglament, l’ajuntament no té competència directa sobre els centres educatius.  
 
 
 
4.15. Article 67bis 3. Entorns Laborals Participatius 
 
1.·Els  Entorns  Laborals  Participatius  són  espais  de  participació  impulsats  pels centres de 
treball dins de l'horari laboral per facilitar la participació del seu personal en els processos 
participatius. 
2. L'Ajuntament dotarà als centres de treball deis recursos tècnics i econòmics que resultin 
necessaris per fer efectiva la participació del seu personal. 
3. Els Entorns Laborals Participatius poden promoure debats autoconvocats. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ:  incloem  un mecanisme  per  incentivar  la participació  en entorns 
laborals amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i política. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
 
És important promoure la participació del personal municipal en els processos d’elaboració i 
aprovació de les polítiques municipals. De fet, en el procés per a l’elaboració del Programa 
d’Actuació Municipal es van convocar diferents actes i sessions amb el personal municipal, 
però la utilització del temps de treball per a la dedicació a aquestes matèries forma part del 
vincle contractual o estatutari (segons sigui personal laboral o funcionari) amb l’ajuntament i 
les condicions de treball i els temps disponibles per fer altres activitats forma part de la 
negociació col·lectiva que té els seus mitjans de regulació i concreció. Seguirem treballant per 
afavorir la participació del personal municipal però no es pot regular en una norma com 
aquesta. 
 
 
 
4.16. Article 70. Àmbit territorial de les consultes ciutadanes 
 
1. Com a criteri general les consultes ciutadanes es refereixen al conjunt de la ciutat. 
2. Si l'afectació del resultat és tan singular que es pot determinar clarament un àmbit 
territorial inferior al de ciutat, es poden convocar consultes ciutadanes d’àmbit de districte i de 
barri o diversos barris. 
 
DEBAT: Perquè no s'inclou el barri com àmbit territorial? Cal revisar l'abast competencial en el 
RPC. Se'ns ha informat que els Barris no tenen un òrgan amb competències  com els Districtes i 
la Ciutat. En aquest sentit, el debat gira molt entorn a la descentralització de la ciutat sota els 
principis de subsidiarietat i solidaritat. Sense resoldre aquest debat primer, és complicat 
considerar quins temes poden decidir els Barris i els Districtes i quins son exclusius de Ciutat. 
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ESMENA D'ADDICIÓ: Es modifica el punt per treure la idea d'excepcionalitat a les consultes de 
districte o barri, especialment a l'existir el punt 3 de l'article 70 on es diu clarament que serà la 
Comissió d'Empara qui decidirà l’àmbit en cas de falta d'acord. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
 
La unitat mínima de la ciutadania amb drets polítics és la secció censal que és la que s’utilitza 
per determinar els col·legis electorals i les meses de votació en les eleccions. En moltes 
ocasions, la gent s’identifica més amb el carrer o la plaça que amb el barri.  
 
El concepte “barri” com àmbit territorial amb poder polític no existeix. Els barris són espais 
naturals de relació i acció política i comunitària però el debat i les decisions sobre les polítiques 
que afecten a les persones que hi viuen no es poden prendre únicament en aquest àmbit 
territorial.  
 
Si es consideren els barris com a unitat política caldria replantejar la descentralització de la 
ciutat i en lloc d’escollir consells de districte directament per la ciutadania, escollir consells de 
barri. La qual cos portaria a 73 unitats polítiques a la ciutat. Cal dir també que no hi ha cap 
precedent en cap país democràtic d’aquest nivell de microdescentralització.   
 
 
4.17. Article 94. Unificació de les consultes ciutadanes 
 
L'alcalde o alcaldessa, mitjançant decret, pot determinar un o dos períodes concrets a l'any en 
el qual es concentrin totes les consultes ciutadanes, tant les d'iniciativa ciutadana com les 
d'iniciativa institucional, excloent-hi períodes vacacionals i, específicament, els mesos  de 
juliol i agost.  Aquest període no es podrà modificar durant el seu mandat. 
 
ESMENA  DE SUBSTITUCIÓ  I ADDICIÓ: Incloure dos períodes per permetre, com a mínim,  dues  
convocatòries  a  l'any  (orientativament  primavera  i tardor),  evitant  els períodes vacacionals 
i l'estiu perquè, culturalment, també és període de vacances. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
És pertinent incorporar la cautela que no es facin consultes durant els mesos de juliol i agost ni 
durant els períodes de vacances i en aquest sentit es proposa estimar l’al·legació.  
 
Tanmateix, pel què fa als períodes de consultes, i tenint en compte la importància dels canals 
de democràcia directa consolidar el sistema de democràcia representativa, cal cridar a la 
ciutadania a votar amb una certa lògica i previsió. En aquesta primera fase de desplegament 
del sistema de participació dissenyat pel Reglament cal establir criteris de prudència i 
planificació.  
 
Per economia de temps i de recursos és convenient limitar-les a un màxim d’un període a 
l’any. Igualment, la Disposició Final Quarta preveu modificar articles com del que es refereix 
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l’al·legació quan l’experiència doni més pistes sobre la utilització d’aquests canals de 
participació. Un mandat de quatre anys és suficient amb una convocatòria anual si l’alcalde o 
alcaldessa opta per aquest sistema, però no cal oblidar que podria no acordar-lo i aleshores es 
podrien realitzar fins a un màxim de tres l’any. 
 
Es proposa l’addició a l’article 93 de l’apartat 4 següent: 
 

4. No es poden celebrar consultes els mesos de juliol i agost ni en els períodes de 
vacances escolars de Nadal i Setmana Santa. 

 
 
4.18. Article 94bis. Les consultes ciutadanes preceptives 
 
S'han d’impulsar de manera preceptiva consultes ciutadanes realitzades amb ocasió de 
l'aprovació de: 

Iniciatives  ciutadanes  que  tinguin  per  objecte  proposar  l'aprovació  d'una disposició de 
caràcter general.  

 
ESMENA  D'ADDICIÓ: Es  proposa  que les  propostes d'aprovació  d'una  disposició  de caràcter 
general, a través d'iniciativa ciutadana, es sotmetin a consulta ciutadana dins de l’àmbit 
corresponent (ciutat, districte o barri). També seria acceptable acotar només a les que siguin 
rebutjades pel Ple, ja sigui del Consell Municipal o del Consell de Districte. 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
 
En el sistema de participació dissenyat en el Reglament, la iniciativa ciutadana esdevé un 
motor de l’acció política que pot fer d’accelerador, proposant accions, o de fre, evitant que es 
facin determinades actuacions. En tot cas, les persones promotores de la iniciativa són les 
titulars del dret i poden utilitzar-lo lliurement. Són elles les que han de decidir si la seva 
proposta ha de ser sotmesa a consulta ciutadana en el cas que no sigui admesa per 
l’ajuntament. Així és preveu a l’article 8.3. No es pot establir un canal automàtic de relació 
entre rebuig per l’ajuntament i convocatòria de consulta per no interferir en aquest dret 
ciutadà. Si es convoqués la consulta de manera automàtica es podria condicionar al grup 
promotor a dedicar temps i energia per defensar les seves posicions en la consulta i, no 
sempre, ho podrien fer efectivament. És, insistim, una decisió d’aquest grup motor i això li 
permet l’article 8.3. 
 
 
 

5. Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona 
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5.1. Al·legació 1a. ARTICLE 1.-  
 
Incorporar nou punt, 1.3, que contempli:  
"Els dubtes que puguin plantejar-se en l'aplicació de les prescripcions d'aquestes Normes s'han 
d'interpretar sempre de manera que prevalgui la solució que asseguri la màxima participació, 
publicitat i informació de les actuacions polític-administratives." 
En l'anterior normativa ja apareixia en el 1.2 i ara el mateix text l'han desplaçat al paràgraf 
final del preàmbul, és a dir, fora de la part normativa i ho repeteixen en la disposició addicional 
primera. Entenem que ha de tornar a  la part normativa. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
 
 Les Disposicions Addicionals tenen el mateix valor normatiu que l’articulat ordinal. Les 
Directrius per a l’elaboració de normes jurídiques de l’ajuntament de Barcelona recomana 
posar aquest tipus de prescripcions a les Disposicions Addicionals 
 
“Les disposicions addicionals han de regular: a) Els règims jurídics especials que no es puguin 
situar a l'articulat, com a matisació o addició de la part dispositiva. L'ordre d'aquests règims és 
el següent: territorial, personal, econòmic i processal. El règim jurídic especial implica la creació 
de normes que contenen un règim jurídic específic, diferent del que es preveu amb caràcter 
general a la part articulada. Aquests règims especials han de determinar de forma clara i 
precisa l'àmbit en què s'aplica el règim especial, el qual ha de ser, per si mateix o per remissió 
al règim comú o a altres disposicions, suficientment complet com per ser aplicat de forma 
immediata.” 
 
 
 
5.2.   Al·legació 2a. ARTICLE 2.-   
 
Modificar el títol "Àmbit d'aplicació subjectiva", eliminant subjectiva del títol i incloent un 
segon paràgraf que justifiqui l'àmbit d'aplicació territorial als districtes: 
 
2. L'àmbit d'aplicació territorial d'aquestes normes, si no s'especifica el contrari de manera 
explícita és tant l'àmbit de ciutat com l'àmbit de districte 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
 
No és procedent eliminar l’adjectiu “subjectiva” al definir l’àmbit que afecta les persones. Cal 
determinar quines són les persones legitimades per poder exercir els drets regulats al 
Reglament, ja que en cas contrari es podria reduir només a aquelles que tenen els drets 
polítics de participació (nacionals espanyols –o de països amb conveni de reciprocitat- majors 
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de 18 anys). Per donar-li un major claredat s’ha proposat l’addició d’un paràgraf a l’article 2 tal 
com s’indica a la resposta a l’al·legació 4.1 de CUP, Capgirem Barcelona indicada en aquest 
informe. 
  
Pel que fa a l’àmbit territorial proposat a l’al·legació (que no té el caràcter de “subjectiu”) ja 
s’indica al paràgraf 8 del Preàmbul que aquestes normes són d’aplicació a la ciutat i als 
districtes, però per a una major clarificació es proposa incorporar aquesta previsió com apartat 
3 de l’article 1, sense suprimir el redactat actual, amb la redacció següent:  
 

3. Sens perjudici d’allò indicat al Reglament d’Organització i Funcionament dels 
Districtes, les previsions d’aquest Reglament són d’aplicació tant a l’àmbit de ciutat i dels 
Districtes. 

 
 
5.3. Al·legació 3a. ARTICLE 3.- Dret a la participació: 
 
Canviar: “1. La ciutadania té el dret a intervenir –directament o mitjançant associacions 
ciutadanes- en els (…)” 
Per: 1. La ciutadania té el dret a rebre informació i intervenir  –directament o mitjançant 
associacions ciutadanes- en els (…) 
 
Posteriorment en altres articles plantegem diversos canvis respecte a la forma en què rebem 
informació, especialment les entitats veïnals. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: Millora el redactat 
 
Es proposa el contingut següent de l’article 3.1: 

La ciutadania té el dret a rebre informació i intervenir –directament o mitjançant 
associacions ciutadanes- en els processos de presa de decisions polítiques i en el 
funcionament dels serveis públics, a través dels mitjans i canals de participació amb els 
requisits i la forma determinada en aquest Reglament, en matèries d’interès que afectin 
la ciutat i els ciutadans i ciutadanes. 

 
 
5.4. Al·legació 4a. ARTICLE 5.- 
 
Incloure el paràgraf:   
5.2.: “A fi i efecte de garantir el bon funcionament dels instruments de participació ciutadana 
als districtes, es crearà la figura del responsable de Democràcia Activa, que tindrà presència 
continuada al territori i serà la persona de referència en temes de participació ". 
És una figura recentment creada que cal blindar en el reglament. L'existència d'un responsable 
a cada districte per garantir que funcioni la participació i que resolgui  les deficiències en el 
seguiment de la traçabilitat els processos participatius  (problemes com “això no és meu, el 
porta una altra àrea, o ja ho consultaré”) 
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ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. No es pot limitar la potestat 
organitzativa de l’alcaldessa o l’alcalde.  Es proposa un nou redactat de l’article 5: 
 

Organització administrativa per a la participació ciutadana.  
1. En exercici de les competències que li atribueix la Carta Municipal de Barcelona, 
correspon a l’alcalde o l’alcaldessa l’establiment de l’organització administrativa 
necessària destinant els  recursos humans  i materials suficients per a per a l’impuls i bon 
funcionament de la participació ciutadana. 
  
Aquests òrgans poden tenir, si escau, i entre d’altres, les funcions següents: 
a) Dur a terme les gestions i les actuacions administratives necessàries per a 
l’organització i bon funcionament de la participació ciutadana 
b) Coordinar les actuacions de les àrees i districtes implicats en la celebració realització o 
organització de la participació ciutadana. 
c) Impulsar i fer el seguiment administratiu de la tramitació de la contractació que sigui 
necessària. 
d) Ser l’òrgan administratiu responsable de l’organització i funcionament dels processos 
participatius i dels altres canals i mecanismes de participació ciutadana que ho 
requereixin. 
e) Realitzar les altres funcions i actuacions que li encarregui l’alcalde o l’alcaldessa. 
2. L'Ajuntament de Barcelona ha de vetllar per la formació, en matèria de participació 
ciutadana, dinàmica de grups i mediació, del personal municipal, en general i, 
particularment d’aquelles persones més directament relacionades amb les actuacions en 
aquest àmbit 

 
 
 
5.5. Al·legació 5a. ARTICLE 9.-  
 
Canviar el nombre de signatures necessàries per incorporar punts a l’ordre del dia en els 
Consells Municipal de Ciutat i en els Consells de Districte reduint-les a la meitat respecte a un 
Fòrum Ciutadà de Ciutat i de Districte respectivament. 
No té sentit que per convocar un Fòrum ciutadà – o Audiència – es necessiti el mateix numero 
de signatures que calen per la incorporació de punts a l’ordre del dia que requeririen ser molt 
menys.  
 
 
5.6. Al·legació 6a. ARTICLE 9.-  
 
Establir la mateix índex proporcional que s’estableix en els apartats que fan referència a la 
ciutat a), b) i c) per aplicar-lo en els mateixos conceptes en els Districtes en funció de la seva 
població. En el redactat actual són índexs més alts els dels districtes respecte als de la ciutat. 
No està justificat que hi hagin criteris diferents. 
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ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS. 
 
En els termes i justificació indicats a l’al·legació 3 de l’Associació de Veïns de Sant Gervasi de 
Cassoles que consta en aquest informe.  
 
 
5.7. Al·legació 7a. ARTICLE 17.-  
 
Eliminar al punt f) la limitació de quatre convocatòries per any per convocar una sessió del 
Consell de Barri per iniciativa ciutadana.  
S’ha de pressuposar que si hi ha una iniciativa ciutadana que sol·licita la convocatòria d’ un 
Consell de Barri, existeix una motivació real, amb raons suficients per tal de que es celebri, 
independentment de quantes sessions s’hagin celebrat anteriorment. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  
 
La bona organització dels canals de participació requereix d’una planificació certa. En el cas 
dels òrgans especialment i més particularment els consells de barri que per les seves 
característiques d’òrgans molt oberts exigeixen que es pugui preveure amb temps les seves 
convocatòries. La naturalesa d’òrgan de participació del Consell de Barri no es pot confondre 
amb altres canals de participació com les audiències públiques. Per poder diferenciar un 
consell d’una audiència cal donar a aquests primers el caràcter d’òrgan planificat que ordena 
els debats en base a uns temes elaborats i promoguts per la comissió de seguiment. Els 
assumptes puntuals que puguin afectar als veïns i les veïnes es poden tractar en les audiències 
públiques.  
 
 
5.8. Al·legació 8a. ARTICLE 19.-  
 
Punt 1. Afegir al final: “o pel Consell Ciutadà del Districte quan es tracti de processos de 
participació dins d’aquest àmbit”.  
El Consell Ciutadà del Districte ha de tenir les mateixes prerrogatives a nivell de districte que el 
Consell Ciutadà de Barcelona a nivell de ciutat. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  
 
Aquesta modificació afecta al Reglament d’Organització i Funcionament dels Districtes de 
caràcter orgànic, que aquest Reglament de participació no pot modificar, ja que és de rang 
inferior.  
 
 
5.9. Al·legació 9a. ARTICLE 21.-  
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Punt 2: Substituir el redactar actual: “El resultat del procés participatiu no afecta les facultats 
decisòries dels òrgans de govern de l’Ajuntament.” Per aquest: “L’ajuntament, al inici del 
procés participatiu, explicitarà la predisposició de la que parteix per assumir l’impacte del 
resultat del procés, és a dir, especificant quin grau de repercussió tindran les aportacions 
ciutadanes en les decisions finals dels òrgans de govern”. 
 
Abans de començar un procés participatiu ha de ser un deure de l’Ajuntament, per respecte a 
les energies que la ciutadania i entitats dedicaran, que faci saber en quina mesura pot influir la 
participació ciutadana en les decisions que prendrà.  
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. Tot i que ja ho senyala l’article 23.2 e) 
sembla adient reiterar-ho en aquest article per a una millor interpretació. Es proposa la 
redacció següent de l’article 21.2:  
 

El resultat del procés participatiu no afecta les facultats decisòries dels òrgans de govern 
de l’Ajuntament, Tanmateix, l’acord de convocatòria, ha d’explicitar com aplicarà els 
resultats a la decisió final  

 
 
5.10. Al·legació 10a. ARTICLE 24. 
 
Punts 4 i 5: caldria deixar clar en la redacció que les persones que participen en representació 
d’una entitat no participen a títol personal, la qual cosa hauria de ser evident. L’actual redactat 
pot portar a interpretacions errònies. 
 
Debilitaria un procés deliberatiu que els representants d’entitats o col·lectius fossin mera 
corretja de transmissió però si que ha de quedar constància que la seva participació ve donada 
pel pes d’una reflexió col·lectiva que porten al darrera. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  
 
Si s’incorpora el redactat proposat caldria demanar sempre a les entitats l’acord de l’òrgan de 
govern indicant el marc d’actuació de la persona que la representa. Si es manté el redactat 
inicial queda més clara la voluntat de cada representant i de com pugui gestionar la seva 
“representació” d’acord amb les instruccions que pugui rebre de la seva entitat.  
 
 
5.11. Al·legació 11a. ARTICLE 25.  
 
Punt 1 a). Canviar “utilitzant els mitjans adequats” per “utilitzant els mitjans disponibles”  
Per evitar que quedi a discreció de qualsevol persona la consideració subjectiva de quins 
mitjans són els adequats.  
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ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  
 
L’adjectiu “disponibles” és més restrictiu que “adequats” i és més pertinent deixar el redactat 
actual.  
 
 
5.12. Al·legació 12a. ARTICLE 29. 
 
Punt 1: Substituir "No es pot predeterminar l’impacte que el procés participatiu ha de tenir en 
la decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat." per "El procés participatiu serà tingut en 
consideració en la decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat, des del respecte a la Carta 
municipal de Barcelona, al Reglament Orgànic municipal i la resta de normativa aplicable." 
Si bé jurídicament no podem exigir que sigui vinculant, però si que podem exigir el 
reconeixement del resultat dels processos participatius.  
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
Per facilitar la seva interpretació es proposa un nou redactat de l’apartat 1 de l’Article 29 (en 
negreta la modificació): 

No es pot predeterminar l’impacte que el procés participatiu ha de tenir en la decisió 
final sobre l’actuació sotmesa a debat, tot i que cal que sigui fonamentada, tenint en 
compte els resultats del procés.  

 
 
 
5.13. Al·legació 13a. ARTICLE 36.-  
 
Punt 1 c) i d): determinar criteris el més objectius i concrets possibles per establir quan és 
preceptiu un procés participatiu.  
Adjectius com “ gran envergadura” “transcendència o rellevància especial” són interpretables 
en funció del punt de vista que s’ho miri. Cal trobar una redacció que no ho deixi tot tant a 
l’aire i no sigui limitant. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.   
 
Per tractar de disminuir la indeterminació dels conceptes es proposa incorporar alguns 
exemples que permetin una millor interpretació. Es proposa un nou redactat de l’article 36 
(ara 37 amb la nova numeració): 
 

Article 37 
Els processos participatius preceptius 
1. S’han d’impulsar de manera preceptiva processos participatius realitzats amb ocasió 
de l’aprovació de: 
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a) Plans d’actuació municipals i Plans d’inversions municipals. 
b) Plans sectorials o territorials que tinguin una afectació especial, per afectar almenys a 
un districte o per suposar més de 100 milions d’euros d’inversió. 
c) L’aprovació d’instruments de planejament general, llevat que el seu àmbit territorial 
faci referència a una única parcel·la o a una superfície inferior a 2.000 m2, i també dels  
plans d’usos d’àmbit de districte o de ciutat o dels plans especials l’objecte dels quals 
sigui l’ordenació d’infraestructures que no derivin d’una previsió del planejament general 
d) Ordenances i reglaments municipals de rellevància ciutadana especial. 
 
2. Aquests processos han de ser recollits en les memòries del procés formalitzades 
d’acord amb l’article 27, les quals s’han d’incloure dins dels expedients administratius 
corresponents. No seran preceptius els processos participatius als quals fa referència la 
lletra d) de l’apartat anterior si, prèviament s’ha fet un procés participatiu sobre el 
planejament general o el document que li dona cobertura. 

 
 
 
5.14. Al·legació 14a. ARTICLE 37. 
 
Concepte d'òrgan de participació nou redactat proposat pel punt 1, i afegir un punt 3: 
Punt 1.: Canviar: “Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la 
ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i 
propostes sobre les actuacions municipals”. Per “Els òrgans de participació són els mitjans de 
trobada regular entre la ciutadania i l'Ajuntament per informar, debatre i recollir, de manera 
periòdica i continuada, les seves opinions i propostes sobre les actuacions municipals” 
Amb aquesta modificació intentem posar el focus a la necessària periodicitat dels òrgans de 
participació. 
 
5.15. Al·legació 15a. ARTICLE 37. 
 
Afegir punt 3.: “L’Ajuntament garantirà un funcionament fluid dels òrgans de participació així 
com la actualització de tota la nova informació que vagi sorgint i que sigui d’interès de la 
ciutadania”. 
Volem reforçar la garantia de la fluïdesa del seu funcionament dels òrgans de participació, fent 
referència expressa a la necessitat de retorn de tots els temes proposats per la ciutadania. 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS.  
 
Es proposa incorporar l’adjectiu “periòdica” però pel  què fa referència a la paraula  “informar” 
no és una funció de l’òrgan. En tot cas és una dret i un requeriment bàsic per exercir les seves 
funcions: “debatre  i recollir opinions”. Es proposa un nou redactat de l’article 37 que 
respongui aquestes al·legacions:  
  
  

Article 37 
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Concepte d’òrgan de participació 
1. Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i 
l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes 
sobre les actuacions municipals. Per realitzar aquestes funcions han de rebre informació 
suficient sobre les actuacions municipals, facilitada directament per l’ajuntament o a 
petició del mateix òrgan. 
2. Els principis de proximitat, freqüència, compromís i voluntat política inspiren el 
funcionament dels òrgans de participació. 
3. Poden de ser de durada indefinida o determinada per l’acord de creació de l’òrgan. 
4. L’Ajuntament ha de facilitar un funcionament fluid dels òrgans de participació i els 
recursos més idonis per al compliment dels seus objectius. Ha d’actualitzar, també la 
nova informació que vagi sorgint i que pugui ser d’interès de la ciutadania. 

 
 
5.16. Al·legació 16a. ARTICLE 38.  
 
Modificar el punt 2.b) “Els Consells Ciutadans de Districte i les Audiències Públiques de 
Districte, que es regeixen pel Reglament d’Organització i Funcionament dels Districtes, amb la 
particularitat que s’han de formalitzar i convocar per iniciativa ciutadana, d’acord amb el que 
es disposa en el capítol 2 d’aquest Reglament, quan ho proposi el regidor o regidora de 
districte o un terç dels consellers i de les conselleres que conformen el Consell de Districte”. 
Per: “Els Consells Ciutadans de districte i les Audiències Públiques de Districte, que es regeixen 
pel Reglament d'organització i funcionament dels districtes, podran ser convocats, a més d'en 
les sessions planificades de manera periòdica en aquesta normativa, a proposta del regidor/ra 
de districte, per un terç dels consellers de districte, o per iniciativa ciutadana”. 
Aquest canvi és fonamental per mantenir consells ciutadans i audiències públiques en els 
termes en què estan ja regulats en les Normes de funcionament dels Districtes. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Queda més clar el redactat i s’eviten confusions. 
 
Es proposa un nou redactat de l’Article 38 punt 2 
 

Els òrgans de participació d’àmbit territorial són: 
a) El Consell de Ciutat, que es regula per l’article 36 de la Carta Municipal, pel que es 
disposa en la secció segona d’aquest capítol i pel seu Reglament propi. 
b) Els Consells Ciutadans de Districte i les Audiències Públiques de Districte, que es 
regeixen per les normes d’organització i funcionament dels Districtes, que estableix unes 
determinades sessions, poden ser convocats també per iniciativa ciutadana, d’acord amb 
el que es disposa en el capítol 2 d’aquest Reglament, o quan ho proposi el regidor o 
regidora de districte o un terç dels consellers i de les conselleres que conformen el Consell 
de Districte. 
c) Els Consells de Barri, que es regulen per l’establert a la secció tercera d’aquest capítol. 

 
 
5.17. Al·legació 17a. ARTICLE 38.  
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Ampliar el redactat del punt 3. 
Punt 3: “Els òrgans de participació d'àmbit sectorial han de tenir una denominació que 
identifiqui el segment de l'acció municipal en què han de realitzar les seves funcions”. Afegir:  
“La creació de nous consells sectorials en l'àmbit de districte vindrà determinada per la 
voluntat manifesta de fer seguiment de l'activitat relacionada amb aquest àmbit sectorial. La 
demanda ha de ser recolzada per almenys un terç dels consellers de districte o un terç de les 
entitats del Consell Ciutadà o per iniciativa ciutadana. 
La regulació dels consells sectorials de districte es determinarà en el reglament de normes de 
funcionament dels districtes” 
 Actualment no hi ha regulació d'òrgans de participació sectorials en las NPC, abans hi era al 
Tit.3 Capt.2 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  
Els articles 48 i 49 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Districtes ja regulen 
aquests òrgans i el Reglament de participació no pot modificar-ho.  
 
 
5.18. Al·legació 18a. ARTICLE 42.-  
 
Punt 2.: “Poden ser convocats a petició d’una tercera part dels seus membres, en el qual cas el 
president o la presidenta o, en defecte d’aquests, el vicepresident o la vicepresidenta haurà de 
tramitar la convocatòria. Per a la seva vàlida constitució, es requereix l’assistència d’un mínim 
d’una tercera  -canviar per cinquena- part dels seus membres, sempre que la convocatòria 
s’hagi fet almenys amb deu dies d’antelació” 
Aquí tenim en compte la quantitat d'entitats que hi ha als barris i a la pràctica molts no hi 
participen en els òrgans de participació, per evitar que no es consideri vàlidament constituït 
l'òrgan. 
 
5.19 Al·legació 19a. ARTICLE 42.-  
 
Afegir al final del Punt 2: “La convocatòria s'haurà de realitzar amb almenys quinze dies 
d'antelació, i es publicarà pels diferents canals de comunicació municipal, a més de físicament 
a les entitats del seu àmbit d'influència”. 
Fixem un termini mínim d’antelació per convocar, per evitar que es faci d’avui per demà, 
equivalent al que seria la convocatòria d’una assemblea d’una entitat qualsevol 
 
5.20. Al·legació 20a. ARTICLE 42. 
 
Punt 3.: “Les matèries (...) En aquest darrer cas, les propostes d'inclusió de punts en l'ordre del 
dia s'han de fer arribar a la secretaria de l'òrgan, com a molt tard, fins a dos dies abans de la 
reunió –canviar per convocatòria-. Cas que (...)” (resta igual al redactat aprovat)  
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Proposem donar preeminència a les propostes ciutadanes i ampliar el temps previ de 
presentació, per tal d’obtenir de l'administració municipal la documentació que es consideri 
necessària.  
 
5.21. Al·legació 21a. ARTICLE 42.-  
 
Punt 4: “Cal intentar que els acords dels òrgans de participació s'adoptin per consens. Quan no 
sigui possible, els acords s'aproven per majoria dels presents  –incloure-. En aquest cas, s'ha de 
fer constar a l'acta, els assistents i el sentit dels vots emesos pels seus membres” 
S’hauria d’evitar que la maca de quòrum impossibiliti la presa de decisions, donat que moltes 
de les entitats membres de l'òrgan no assisteixin a la reunió.  
 
5.22. Al·legació 22a. ARTICLE 42.-  
Punt 6: Afegir al final “en un termini de temps concret, sens perjudici del que preveu la 
regulació de cada òrgan en concret”. 
És important garantir que hi ha retorn, i cal evitar que s'eternitzin els temes pendents sense 
resposta. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR LES AL·LEGACIONS (a excepció de l’al·legació 20). 
 
Justificació: 
La reducció del percentatge de membres col·labora a donar més agilitat als òrgans. D’altra 
banda l’establiment d’un termini mínim per convocar les sessions ajuda a millorar el seu 
funcionament. En el mateix sentit determinar un temps concret per donar respostes. 
 
Es proposa una nova redacció de l’article 42: 
 

Funcionament dels òrgans de participació 
1. El òrgans de participació  s’han de reunir almenys un cop l’any o les vegades que 
s’estableixi en el seu reglament de funcionament. Les seves sessions són públiques i en la 
mesura dels recursos disponibles s’han de transmetre per streaming. 
 
2. Poden ser convocats a petició d’una tercera part dels seus o de les seves membres, en 
el qual cas el president o la presidenta o, en defecte d’aquests, el vicepresident o la 
vicepresidenta haurà de tramitar la convocatòria, que s’ha de fer, al menys, amb quinze 
dies d’antelació mitjançant escrit tramès preferentment per via electrònica o, en cas de 
no disposar d’aquesta, al domicili postal. Per a la seva vàlida constitució, es requereix 
l’assistència d’un mínim d’una tercera cinquena part dels seus o de les seves membres. 
 
3. Les matèries objecte de debat en cada sessió de l’òrgan de participació es determinen 
a proposta municipal o a proposta dels seus o de les seves membres. En aquest darrer 
cas, les propostes d’inclusió de punts a l’ordre del dia s’han de fer arribar a la Secretaria 
de l’òrgan com a màxim de tard, fins a dos dies abans de la reunió. Cas que no sigui 
atesa la sol·licitud d’inclusió, la persona proposant pot demanar que es pronunciï al 
respecte el plenari de l’òrgan de participació, i si aquest tampoc la considera oportuna, 
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pot presentar una queixa davant la Comissió d’Empara regulada al capítol 10 d’aquest 
Reglament, que emet l’informe corresponent. 
 
4. S’ha d’intentar que els acords dels òrgans de participació s’adoptin per consens. Quan 
no sigui possible, els acords s’aproven per majoria de les persones presents. En aquest 
cas, s’ha de fer constar a l’acta el sentit dels vots emesos pels seus o per les seves 
membres. 
 
5. L’Ajuntament ha de donar, directament o indirectament, als òrgans de participació el 
suport administratiu ordinari per garantir el seu funcionament correcte i amb la màxima 
autonomia.  
 
6. Igualment els òrgans competents de l’Ajuntament han de donar resposta a les 
propostes o peticions presentades pels òrgans de participació en un termini màxim de 
trenta dies, prorrogables fins a trenta dies més per causes justificades. 

 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 20. 
 
Justificació: 
Potser es tracta d’un error de redacció perquè la intenció d’aquest article és facilitar que  es 
puguin incorporar punts, des de la convocatòria fins a dos dies abans de la sessió, si apareixen 
temes que ho requereixin. Si es canviés el mot “reunió” per “convocatòria” no es podria fer 
cap modificació a l’ordre del dia malgrat la possible aparició de  temes importants.  
 
 
5.23. Al·legació 23a. ARTICLE 44. 
 
Canviar “Els responsables tècnics i polítics municipals han de comparèixer davant els 
respectius òrgans de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria absoluta – 
canviar per un terç- dels seus o de les seves membres perquè aquells expliquin alguna actuació 
concreta relacionada amb l’objecte o sector propi del mateix òrgan. Aquesta compareixença 
s’ha de produir en un termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud.”  
Objectiu: evitar el bloqueig de la sol·licitud de compareixença de tècnics per falta de quòrum 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  

 

Justificació:  

Es considera adient reduir el nombre de membres que poden demanar aquestes 
compareixences però no només a una tercera part. Es proposa modificar l’article 44 per 
legitimar a la majoria simple dels membres de l’òrgan. Així s’evita la banalització de l’ús 
d’aquest canal de relació ciutadania i ajuntament. 

Article 44 
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Compareixences dels responsables municipals davant els òrgans de participació 
Els i les  responsables polítics municipals han de comparèixer davant els respectius 
òrgans de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria simple dels seus o de 
les seves membres perquè aquells expliquin alguna actuació concreta relacionada amb 
l’objecte o sector propi del mateix òrgan. Quan sigui necessària una explicació de 
caràcter més tècnic, poden assistir amb la persona responsable tècnica competent. 
Aquesta compareixença s’ha de produir en un termini màxim de trenta dies des de la 
recepció de la sol·licitud. 

 
 
 
5.24. Al·legació 24a. ARTICLE 45.-  
 
Punt 2. La Vicepresidència o Vicepresidències han de ser assumides per membres de l’òrgan 
que no tinguin la consideració de membres de la corporació municipal o de personal al servei 
de l’Ajuntament o qualsevol administració pública. La seva elecció s’ha de fer per majoria 
absoluta dels o de les membres de l’òrgan el dia de la seva constitució. Canviar per “de les 
persones presents de l'òrgan el dia de la seva constitució” 
Amb el mateix objectiu que a l’article anterior. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
 
Acceptar aquesta al·legació suposaria admetre que ni tan sols el dia de la constitució de l’òrgan 
assisteixen  les persones membres.  
 
 
5.25. Al·legació 25a. ARTICLE 47.- Secretaria i actes de les sessions   
 
Punt 1: “Els òrgans de participació han de comptar amb una secretaria, que aixeca acta dels 
debats celebrats en el si de l’òrgan de participació. L’acta (afegir) “es farà en el termini màxim 
de dues setmanes i s’enviarà a tots els membres de l’òrgan de participació per la seva revisió i” 
es publica a la plataforma digital per al coneixement general i per, si és el cas, recollir 
aportacions o comentaris de qualsevol persona que hi pugui estar interessada.“  
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Es comparteix el raonament però es proposa que el termini sigui de 30 dies per assegurar-ho 
bé. Es proposa el redactat següent: 
 

Article 47 
Secretaria i actes de les sessions 
Els òrgans de participació han de comptar amb una secretaria, que aixeca acta dels 
debats celebrats en el si de l’òrgan de participació. L’acta s’ha de fer en el termini màxim 
de trenta dies i s’ha d’enviar a totes les persones membres de l’òrgan i s’ha de publicar a 
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la plataforma digital per al coneixement general i per, si és el cas, recollir aportacions o 
comentaris de qualsevol persona que hi pugui estar interessada.  

 
 
5.26. Al·legació 26a. ARTICLE 56.-   
 
Afegir Punt L): “El Consell de la Ciutat podrà proposar atorgar la Medalla d’Honor de la Ciutat a 
una persona i a una entitat en cada edició” 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
És conseqüent amb les funcions del Consell de Ciutat. 
Es proposa l’addició d’un apartat l) a l’article 56: 
 

l) Elevar a la Comissió de Plenari sengles propostes de distincions amb la Medalla 
d’Honor de Barcelona per a una persona i per a una entitat en cada edició. 

 
En conseqüència es proposa modificar el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Barcelona mitjançant una Disposició Final: 
 

Disposició final quarta. 
Modificació del Reglament d’honors i distincions 
S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 17 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Ple del Consell Municipal en data 
29 de juny de 2012 (BOPB 12-07-2012), amb el contingut següent: 
«2. Igualment el Consell de Ciutat pot elevar sengles propostes de distincions per a una 
persona i per a una entitat». 
A resultes d’aquesta modificació, el contingut fins ara vigent de l’article 17 passa a ser 
l’apartat 1 del mateix article. 

 
 
5.27. Al·legació 27a. ARTICLE 59.-  
 
Afegir un segon Punt: “Els principis de proximitat, freqüència, compromís, voluntat política i 
dotació de recursos tenen en tot cas d'inspirar la participació ciutadana, en particular als 
Consells de Barri i sempre orientats al resultat”. 
Extret del documents de les reunions de la ciutadania en els districtes 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Incorporant a l’article 37 un apartat 2 que reculli aquests principis per inspirar el funcionament 
dels òrgans de participació.  
 

Article 37 
Concepte d’òrgan de participació 
1. Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i 
l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes 
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sobre les actuacions municipals. Per realitzar aquestes funcions han de rebre informació 
suficient sobre les actuacions municipals, facilitada directament per l’ajuntament o a 
petició del mateix òrgan. 
2. Els principis de proximitat, freqüència, compromís i voluntat política inspiren el 
funcionament dels òrgans de participació. 
3. Poden de ser de durada indefinida o determinada per l’acord de creació de l’òrgan. 

 
 
 
5.28. Al·legació 28a. ARTICLE 60-  
 
Punt 1.c).-  Afegir: “Tindran dret a vot aquelles entitats i associacions del barri presents en el 
propi Consell” 
Un cop més, per evitar el supòsit de bloqueig en la constitució del Consell o les votacions per 
falta de quòrum 
 
5.29. Al·legació 29a. ARTICLE 61. Àmbit d'actuació i desenvolupament de 
les sessions dels Consells de Barri 
 
Punt 1: afegir “L'ordre del dia dels Consells de Barri es confeccionarà de manera consensuada 
entre les entitats veïnals i els representants municipals en la Comissió de Seguiment 
convocada a l'efecte, que com a norma ha de tenir lloc amb almenys 20 dies d'antelació a la 
celebració del Consell de Barri. 
 
La documentació a presentar en cada convocatòria estarà a disposició telemàtica i de les 
entitats veïnals amb almenys deu dies d'antelació a la celebració del Consell. 
Es podrà requerir la presència de tècnics especialitzats per a informar sobre punts inclosos en 
l'ordre del dia”. 
 
És important tenir l’ordre del dia i la documentació amb suficient antelació per garantir una 
bona qualitat del debat. 
 
5.30. Al·legació 30a. ARTICLE 61.- Àmbit d'actuació i desenvolupament 
de les sessions dels Consells de Barri 
 
Punt 2: 
Canviar tot el punt:  
“Les sessions s’estructuren en dos blocs; en primer lloc s'aborden els punts fixats a l'ordre del 
dia, i a continuació es debat sobre les actuacions del territori i es fa el seguiment dels temes 
relatius al barri. El president o la presidenta garanteix que la durada del segon bloc sigui la 
necessària per tal d'assegurar la participació ciutadana real i efectiva.  
 
Són temes prioritaris de treball, en tot allò que afecta al barri, el Programa d'Actuació de 
Districte (PAD), el pressupost del Districte, les figures de planejament urbanístic que afectin al 
barri, els projectes d'urbanització, l'anàlisi de necessitats relacionades amb els àmbits que són 
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competència d'altres administracions, plans de millora integral de l'espai públic, l'anàlisi de 
necessitats relacionades amb els àmbits que són de competència municipal, l'orientació de la 
planificació global d'altres actuacions del Districte, incloent-hi tots aquells plans estratègics en 
els que l'Ajuntament hi participi i es consideri pertinent abordar com el plans d'equipaments, 
catàlegs de proximitat, plans comunitaris, plans educatius d'entorn, o plans de barris, així com 
les avaluacions dels diferents programes i plans que siguin objecte de seguiment.” 
 
Per aquest nou redactat: 
“Les sessions s'estructuren tres blocs; en primer lloc, la representació municipal fa retorn de 
les propostes i seguiment dels acords adoptats en anteriors Consells de Barri, per abordar a 
continuació els punts consensuats en la Comissió de seguiment com a ordre del dia. En segon 
lloc, es presenten i debaten les actuacions al territori i es fa el seguiment dels temes relatius al 
barri per les entitats veïnals, i en tercer lloc s'obre un torn de paraules per a la lliure exposició 
de la ciutadania. La presidència donarà prioritat a les intervencions de les entitats i gent 
organitzada per davant de les de títol personal, i garantirà que la durada del primer bloc no ha 
de passar ¼ del temps total de l'acte, considerant que el temps ideal per a un Consell de barri 
no hauria d'excedir les 2 hores i mitja. 
Es garanteix la publicitat dels Consells de Barri i la pedagogia en el foment de la participació, 
mitjançant una àmplia difusió de les seves convocatòries en centres escolars i centres de salut i 
equipaments en general dins del seu àmbit territorial d'influència.” 
 
Són aportacions extretes del document territorial per millorar els Consells de barri 
Eliminar  el paràgraf  “Són temes(...) seguiment”, per ser innecessari identificar o enumerar els 
temes d’interès per a un Consell de Barri. 
 
 
5.31. Al·legació 31a. ARTICLE 61.- Àmbit d'actuació i desenvolupament 
de les sessions dels Consells de Barri 
 
Punt 3: Afegir al final: “Totes les intervencions seran identificades i es garantirà una resposta 
en un termini no superior a 30 dies, o quan procedeixi l'actualització del seu seguiment. Es 
garantirà el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels Consells de Barri.” 
Objectiu: garantir el seguiment de totes intervencions. 
 
 
5.32. Al·legació 32a. ARTICLE 61.- Àmbit d'actuació i desenvolupament 
de les sessions dels Consells de Barri. 
 
Punt 4: Afegir: a donar resposta “per escrit i en el termini de 2 mesos”, i al final afegir “El 
Consell de Barri, a través de la Comissió de Seguiment, podrà proposar elevar a la Junta de 
Portaveus del Districte incloure punts en l’ordre del dia del Plenari. Si la Junta no ho considerés 
oportú, s’hauria d’argumentar per escrit” 
És una proposta concreta sobre com vehicular les respostes als dictàmens i propostes dels 
Consells de Barri 
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5.33. Al·legació 33a. ARTICLE 62.-  
 
Punt 1:  En comptes de “un cop l'any” “tres cops l’any “ 
L’experiència del nombre de Consells de barri convocats fins ara indica clarament que un és del 
tot insuficient 
 
 
5.34. Al·legació 34a. ARTICLE 62.-  
 
Punt 1: Afegir al final del primer paràgraf “Les convocatòries periòdiques regulars seran 
planificades anualment per garantir-ne el seguiment per la ciutadania” 
Objectiu: garantir la periodicitat i tenir una bona planificació en el temps 
 
5.35. Al·legació 35a. ARTICLE 62. 
  
Punt 1: Eliminar: “amb un màxim de quatre a l’any.” 
No és convenient posar un màxim, els escenaris de la realitat veïnal a vegades són molt 
complexes per auto imposar-nos límits. 
 
5.36. Al·legació 36a. ARTICLE 63. 
 
Punt 1.- Afegir al final del paràgraf: “El primer punt de l’ordre del dia ha de ser la relatoria de 
retorn dels punts presents de l’acta de la sessió anterior. La Comissió ha de garantir la redacció 
de les actes de les sessions en el termini màxim de dues setmanes, enviar-les als membres del 
Consell per la seva revisió, i publicar-les on line” 
És molt important reforçar el retorn dels temes que van sortint i l’acta 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS 
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4 en els termes i justificació indicats a la resposta 
a les al·legacions 4.6, 4.7 i 4.8  de CUP, CAPGIREM BARCELONA que consten en aquest informe. 
 
 
5.37. Al·legació 37a. ARTICLE 67. Intervenció oral en el Consell Municipal 
i en els Consells de Districte 
 
Afegir un nou Punt “3.- Es reconeix a les entitats la possibilitat d'intervenir en el plenari 
municipal de districte en aquelles proposicions que afectin el seu àmbit d'influència 
territorial”.  
Reconeixement a les entitats per intervenir en Plenaris de Districte. En aquests moments 
aquesta possibilitat no està prevista en tots els Districtes. 
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ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
Es coincideix amb el raonament, però no té efectes pràctics perquè aquest dret ja està recollit 
a l’article 38 del reglament d’organització i funcionament dels districtes i no és necessari 
reiterar-ho aquí. 
 
 
5.38. Al·legació 38a. ARTICLE 74.-  
 
Afegim un nou Punt “5.- Les consultes formulades a través de la iniciativa ciutadana s’hauran 
de tramitar de manera preceptiva” 
Desprès de seguir tots els requeriments de la iniciativa ciutadana, no té sentit que la proposta 
sigui avortada pel Plenari.  
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
Quan una iniciativa ciutadana assoleix el nombre de signatures mínim per demanar una 
consulta, és convenient, per aprofundir  i millorar el sistema democràtic ,que la decisió sobre si 
es fa o no la consulta proposada no es determini per criteris d’oportunitat en base al debat 
entre els grups municipals. Es considera que la legitimació derivada de la recollida de 
signatures és suficient com per activar el canal de la consulta.  
 
L’acceptació d’aquesta al·legació suposa la incorporació d’algunes prevencions en la regulació 
de la consulta per trobar l’equilibri necessari entre la legitimació ciutadana  i la planificació 
econòmica i la consegüent implicació pressupostària de l’acció de govern. 
 
En primer lloc en el moment de sol·licitar l’admissió a tràmit de la iniciativa. Abans de fer-ho és 
prudent deixar la porta oberta a demanar un informe econòmic que indiqui el cost que podria 
suposar la realització de l’objecte de la consulta i la seva relació amb el pressupost disponible.  
En segon lloc, facilitar la determinació de l’àmbit territorial de les consultes, raó per la qual és 
convenient establir un criteri econòmic per indicar si és del districte o de ciutat. Una actuació 
important en un districte, per exemple, que suposi una disposició de recursos econòmics 
important pot afectar al conjunt de la ciutat. 
 
Per tot això, es proposa la modificació dels articles següents: (en negreta els canvis) 
 

Article 14 
Comprovació de la sol·licitud i admissió a tràmit  
1. Un cop rebuda la sol·licitud, i amb caràcter previ a la recollida de signatures, 
l’Ajuntament ha de comprovar que la iniciativa ciutadana que es proposa s’adequa als 
requisits establerts en el present Reglament i que la sol·licitud s’acompanya dels 
documents necessaris. Abans de fer cap requeriment formal, l’Ajuntament pot 
convocar a la Comissió Promotora per aclarir els termes de la seva proposta i informar 
de les circumstàncies i condicionants que pot tenir. 
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2. En el cas que es tracti d’una iniciativa ciutadana per a la promoció d’una consulta 
ciutadana, s’ha de comprovar també que no concorre cap dels supòsits d’exclusió de les 
consultes previstos a l’article 93. Igualment, amb caràcter previ a l’admissió a tràmit, 
l’òrgan administratiu competent pot demanar un informe econòmic per poder mesurar 
l’impacte que el resultat de la consulta pot tenir en el pressupost i la planificació de 
l’actuació municipal. Si la despesa supera el 3% del pressupost anual, l’ajuntament pot 
optar entre no admetre a tràmit la sol·licitud o comunicar a la comissió promotora els 
condicionants que la execució del resultat de la consulta podria tenir en cas que 
obtingui majoria de vots afirmatius.   
Si la documentació presentada fos incompleta s’ha de donar trasllat a la Comissió 
Promotora perquè, en un termini màxim de deu dies, adjunti els documents preceptius, 
amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud. 
 
2. Si la sol·licitud reuneix tots els requisits, s’ha de procedir a la numeració i al segellat 
dels plecs de signatures presentats quan la recollida es faci de forma presencial. Si la 
recollida es fa de forma digital, cal validar prèviament el formulari i el sistema de 
recollida. 
 
3. En un termini màxim d’un mes comptat des de la presentació de la sol·licitud, s’ha de 
comunicar a la Comissió Promotora o a les persones signants de la sol·licitud de la 
iniciativa la seva admissió a tràmit i la validació de la proposta de plecs de recollida 
presencial de signatures i el formulari digital si s’escau, o, contràriament, la seva 
inadmissió a tràmit, la qual, en tot cas, haurà de ser motivada. Aquest termini queda en 
suspens durant el temps en que sigui convocada la Comissió Promotora en els termes 
indicats a l’apartat 1 d’aquest article, continuant el seu còmput quan hagin finalitzat les 
trobades. 
En cas que no s’admeti la sol·licitud de la iniciativa ciutadana, i a banda dels recursos, 
administratius i jurisdiccionals que procedeixin contra la resolució administrativa 
corresponent, la Comissió Promotora pot presentar una queixa davant la Comissió 
d’Empara regulada al capítol 10 d’aquest Reglament. 
 
4. Quan la sol·licitud hagi estat admesa, s’ha de publicar a la plataforma digital. 
 
 
Article 70 
Àmbit territorial de les consultes ciutadanes 
1. Com a criteri general les consultes ciutadanes es refereixen al conjunt de la ciutat. 
 
2. Excepcionalment, es poden convocar consultes ciutadanes d’àmbit d’un districte o més 
d’un districte, si l’afectació del resultat és tan singular que es pot determinar clarament 
aquest àmbit territorial. S’entén que és d’àmbit de ciutat si el pressupost necessari per 
poder-la realitzar és superior al 10% del pressupost municipal.   
 
3. Quan no hi hagi acord sobre l’àmbit territorial afectat, es pot demanar informe a la 
Comissió d’Empara regulada en el capítol 10 d’aquest Reglament. 
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Article 71 
Objecte de les consultes ciutadanes 
1. La consulta pot contenir una o més preguntes o  una o més propostes per tal que les 
persones cridades a participar-hi puguin donar-hi una resposta afirmativa, negativa o 
votar-hi en blanc, o puguin elegir entre diferents solucions o propostes alternatives. 
 
2. Les preguntes i les propostes s’han de formular de manera neutra, concisa, clara i 
senzilla, per tal que la ciutadania pugui comprendre el seu abast. 
 
3. No es poden formular consultes: 
a) Que puguin limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals de la secció 
primera del capítol II del títol I de la Constitució i els drets i deures dels capítols I, II i III 
del títol I de l’Estatut, ni afectar qüestions relatives a tributs i a pressupostos ja aprovats.  
b) En relació a matèries sobre les que s’estigui executant algun tipus de contractació en 
relació a la qual el seu resultat pogués produir perjudicis a tercers. 
c) Quan s’estigui tramitant un expedient de contractació sobre la matèria. S’entén que 
l’expedient de contractació s’està tramitant si ja s’ha publicat la convocatòria del 
procediment d’adjudicació del contracte corresponent. En el cas de procediments 
negociats, per a determinar el moment d’iniciació es tindrà en compte la data 
d’aprovació dels plecs. 
d) Si interfereix en el procediment d’aprovació d’una ordenança, reglament, o 
instrument d’ordenació urbanística mentre s’estigui tramitant.  

 
 
5.39. Al·legació 39a. ARTICLE 78.- 
 
Afegir al final del Punt 3: “En ares de la transparència, es garantirà l’accés de la ciutadania a 
tota la informació de que disposi l’administració que sigui rellevant pel tema que es consulta”.    
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
Amb la modificació següent de l’article 78: 
 

2. En aquest període s’han d’habilitar els canals de debat, informació i comunicació que 
permetin el coneixement per la ciutadania de la matèria objecte de consulta i que es 
puguin expressar lliurement les diferents visions i opinions. A aquest efecte, s’han 
d’habilitar els canals públics municipals que permetin fer aquests debats i oferir aquesta 
informació i s’ha de garantir l’accés de la ciutadania a tota la informació que disposi 
l’administració que sigui rellevant pel tema que es consulta.  

 
 
5.40. Al·legació 40a. ARTICLE 80.- 
 
Canviar “els informes tècnics més importants” per “els informes tècnics, així com  tota la 
documentació rellevant, amb una antelació de quinze dies abans del inici del període de debat 
públic” 
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ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Es proposa un nou redactat de l’article 80: 
 

Documentació pública 
S’han de publicar a la plataforma digital: 
a) Els informes tècnics, així com la documentació rellevant, relacionada amb l’objecte de 
la consulta, almenys quinze dies abans del inici del període de debat públic. 
b) La informació sobre els actes organitzats durant el període de debat públic i els 
resultats d’aquests actes. 
c) Els informes de la Comissió de Seguiment i de la Comissió d’Empara sobre les diverses 
qüestions que se li plantegin en relació a la consulta. 

 
 
5.41. Al·legació 41a. ARTICLE 95. 
 
Al final del Punt 1, afegir “l’Ajuntament ha de donar resposta per escrit en un termini màxim 
de un mes”  
Els terminis del retorn per ser efectiu s’han de concretar 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Es comparteix el raonament i es proposa concretar un termini de 30 dies modificant l’apartat 1 
de l’article 95 
 

Article 95 
Suggeriments, incidències i queixes de la ciutadania sobre el funcionament dels serveis 
públics 
1. La ciutadania té dret a fer arribar a les autoritats municipals les comunicacions que 
consideri oportunes sobre el funcionament dels serveis públics o l’estat de la ciutat. 
L’Ajuntament ha d’informar sobre l’estat de la seva tramitació i  ha de donar resposta en 
un termini màxim de trenta dies.  

 
 
5.42. CAPÍTOL  8. 
Canviar el títol: en comptes de “plataforma digital” per “tecnologia al servei de les participació 
ciutadana”  
Objectiu: incorporar el tema de la web municipal obrint 2 seccions, la primera amb els mateixos 
4 arts 103 a 106 i la segona amb un nou art.106.bis 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
La web municipal forma part del sistema de comunicació i informació general de l’ajuntament i 
en aquest Reglament només es despleguen els mitjans digitals per afavorir la participació. 
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5.43. Al·legació 43a. ARTICLE 105.-  
 
Punt 1. b) Afegir desprès de “l’ordre del dia” “la documentació rellevant que es pogués aportar 
en cada cas”  
Incorporem el requeriment de planificar els actes i documentar sempre de manera anticipada 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Es proposa la redacció següent de l’article 105.1 b): 
 

1. Els continguts mínims de la plataforma digital són els següents: 
... b) Per als òrgans de participació: anunci de les seves reunions, l'ordre del dia i els actes 
de les sessions, així com la documentació rellevant que es pugui aportar en cada cas. 

 
 
5.44. Al·legació 44a. ARTICLE 106.-  
 
Afegir un Nou  ARTICLE 106 bis.- Amb el títol “La Web municipal” 
“La informació proporcionada des de les webs municipals ha de ser el principal canal de 
referència per a la comunicació del govern municipal cap a la ciutadania, assegurant una 
informació completa, actual, veraç, independent i suficient, i idèntica per a tots els districtes. 
A través d'aquest canal el ciutadà podrà accedir en tot moment a tota la informació disponible 
entre altres matèries de: l'estructura municipal, el seu funcionament, l'acció municipal, els 
canals de comunicació, els interlocutors, els tràmits, els procediments, la normativa aplicable , 
la transparència, la participació, els equipaments i qualsevol notícia o informació d'actualitat 
relacionada amb la gestió municipal. Les sessions de Plenaris, Audiències i Consells de Barri es 
retransmetran per streaming ”. 
 
“A tal efecte es crearà dins la pròpia web un canal directe de comunicació per recollir els 
dèficits, mancances o incongruències que pugui detectar la ciutadania, en aquesta eina, 
verificant la seva depuració en un procés de constant millora”. 
 
Actualment hi ha grans diferències entre les webs dels districtes, i la informació sovint és 
escassa o està desfasada. Per exemple en el districte de les Corts estan planificats els òrgans de 
participació Audiències públiques, Consells de barri, etc. de tot l'any. 
Que la ciutadania pugui denunciar-ho i participar en la seva millora 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
Es proposa no estimar l’al·legació en la part relativa a les pàgines web perquè com s’ha dit en 
la resposta a l’al·legació 42 , les pàgines web formen part del sistema de comunicació i 
informació municipal i no s’han de reglar en aquest reglament.  
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En canvi, es proposa estimar la publicitat i difusió de les sessions dels òrgans de participació 
modificant l’article 42  de la manera següent: 
 

Article 42 
Funcionament dels òrgans de participació 
1. El òrgans de participació  s’han de reunir almenys un cop l’any o les vegades que 
s’estableixi en el seu reglament de funcionament. Les seves sessions són públiques i en la 
mesura dels recursos disponibles s’han de transmetre per streaming. 

 
5.45. Al·legació 45a. ARTICLE 108.-  Àmbits de suport a les associacions 
 
Incorporar un nou punt Punt “d): Enfortiment mediàtic. L’Ajuntament ha de contribuir a la 
visibilització de la tasca de les entitats, a través dels seus mitjans de comunicació públics 
(BETEVE, TV i radio) i donar suport econòmic a les publicacions de les entitats”. 
És clau el suport mediàtic a les associacions pel reconeixement social de la seva tasca 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
I es proposa incorporar a l’article 108 un apartat d) amb el redactat següent: 
 

d) Enfortiment mediàtic, dirigit a contribuir a fer més visible la tasca de les entitats, a 
través dels mitjans de comunicació municipals. 

 
 
5.46. Al·legació 46a. ARTICLE 113.-  
Afegir Punt “7.- La Comissió d’Empara emet un informe per resoldre els dubtes sobre l’àmbit 
territorial d’un procés participatiu o d’una consulta. D’igual manera ho resoldrà quan els 
dubtes facin referència a la concreció de l’Article 24 sobre les persones que estan cridades a 
participar en un procés participatiu”. 
La diversitat de casuístiques dificulta establir criteris generals, i s’hauran de resoldre cas per 
cas. 
  
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
L’al·legació millora la interpretació de les funcions de la Comissió d’Empara, però té millor 
ubicació a l’apartat 2 de l’article 112 que fa referència a les funcions de la comissió d’empara. 
Es proposa el redactat següent: 
 

2. Entre les seves funcions, que abasten el conjunt del sistema de participació regulat en 
aquest Reglament, hi ha les d’aclarir els dubtes interpretatius que es puguin plantejar 
amb ocasió de la seva aplicació. Ha d’emetre informe per resoldre els dubtes sobre 
l’àmbit territorial d’un procés participatiu o una consulta, així com la tipologia de les 
persones cridades a participar en un procés participatiu. 
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5.47. Al·legació 47a. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.  Normes de 
funcionament dels districtes 
 
Eliminar  “Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació de les prescripcions d'aquest 
Reglament s'han d'interpretar de manera que prevalgui la màxima participació en les 
actuacions politicoadministratives”.  
 
És un punt important i per això ho hem passat al començament del text. Al·legació 1a. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
D’acord a la resposta donada a l’al·legació 5.1.  
 
 
5.48. Al·legació 48a. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.-  Normes de 
funcionament dels districtes 
Afegir: “L'actualització de les Normes de Funcionament dels Districtes, que opera com a 
referència necessària per a l'extensió i el desplegament d'aquest articulat, s'ha de materialitzar 
en el termini màxim d’un any a comptar des de l’aprovació d’aquest Reglament”. 
Demanem que el text original d'aquesta disp. addicional torni a l'articulat, al art.1.3,i que en el 
seu lloc es reculli de manera expressa el compromís d'actualització de les normes de 
funcionament dels districtes en un termini tancat, ja que l'actualització de les dues normes 
sempre s'ha plantejat de manera conjunta i successiva en el temps. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
Es proposa un termini de 18 mesos per assegurar la seva realització.   
 

Disposició final cinquena 
Modificació de les Normes reguladores del funcionament dels districtes. 
El Govern municipal promourà la modificació de les Normes Reguladores del 
funcionament dels districtes, aprovades definitivament pel Plenari del Consell Municipal 
el 28-09-2001 per tal que, en un termini màxim de divuit mesos comptats des de 
l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es pugui presentar a l’aprovació del Consell 
Municipal 

.  
 
 
 

6. Associació de veïns de sant Genís dels Agudells i altres 
 
 
 
6.1. ARTICLE 21. Punt 2:  
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Canviar el redactat per tal de que quedi clar en quina mesura pot influir  la participació 
ciutadana, que representa un esforç en ocasions important per la ciutadania i les entitats, en 
les decisions deis òrgans de govern de I ‘Ajuntament. Suggeriment: "L'ajuntament, al inici del 
procés participatiu, explicitarà la predisposició de la que parteix per assumir l'impacte del 
resultat del procés, és a dir, especificant quin grau de repercussió tindran les aportacions 
ciutadanes en les decisions finals dels òrgans de govern. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
En els mateixos termes que l’al·legació 5.9 de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
6.2. ARTICLE 24.- Punts 4 i 5 
 
Caldria deixar clar en la redacció que les persones que participen en representació d'una 
entitat no participen a títol personal, la qual cosa hauria de ser evident. L'actual, redactat pot 
portar  a interpretacions errònies. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
En els mateixos termes que l’al·legació 5.10 de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona que consta en aquest informe. 
.  
 
6.3. ARTICLE 25.- Punt 1a).  
 
Canviar "utilitzant els mitjans adequats" per "utilitzant  els mitjans disponibles" per evitar que 
quedi a discreció de qualsevol persona la consideració subjectiva de quins mitjans són els 
adequats. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
En els mateixos termes que l’al·legació 5.11 de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
6.4. ARTICLE 29.- Punt 1 
 
 Substituir "No es pot predeterminar  l'impacte que el procés participatiu ha de tenir en la 
decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat." per "El procés participatiu serà tingut en 
consideració en la decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat, des del respecte a la Carta 
municipal de Barcelona, al Reglament Orgànic municipal i la resta de normativa aplicable." 
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No podem exigir que sigui vinculant, però si un cert reconeixement del resultat deis processos 
participatius. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  En els mateixos termes que l’al·legació 
5.12 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
6.5. ARTICLE 36.- Punt 1c)  i d) 
 
Determinar criteris el més objectiu possibles per establir quan és preceptiu un procés 
participatiu. Adjectius com "gran envergadura" "transcendència o rellevància especial" són 
interpretables en funció del punt de vista que s'ho miri. Cal trobar  una redacció que no ho 
deixi tot tant a l'aire i no sigui limitant. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  En els mateixos termes que l’al·legació 5.13 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
6.6. ARTICLE 37.- Concepte d’òrgan de participació nou redactat 
proposat  pel punt 1, i afegir un punt 3 
 
Punt 1.: "Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i 
I'Ajuntament per informar, debatre i recollir, de manera  periòdica i continuada, les seves 
opinions i propostes sobre les · actuacions municipals" 
 
Punt 3.: "L'Ajuntament  garantirà un funcionament fluid dels òrgans de participació així com la 
actualització de tota la nova informació que vagi sorgint i que sigui d’interès de la ciutadania". 
Amb aquesta modificació intentem tornar  el focus a la periodicitat dels òrgans de participació 
i es garanteixi la fluïdesa del seu funcionament, fent referencia expressa a la necessitat de 
retorn de tots els temes proposats per la ciutadania. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.14 i 5.15 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
6.7. ARTICLE 38.- Modificar el punt 2.b) i ampliar el redactat del punt 3. 
 
Punt 2.b): ''Els consells ciutadans de districte i les audiències públiques de districte, que es 
regeixen  pel Reglament d'organització i funcionament delis districtes, podran ser convocats, a 
més d'en les sessions planificades de manera  periòdica en aquesta normativa, a proposta del 
regidor/a de districte, per un terç dels consellers de districte, o per iniciativa ciutadana". 
Aquest canvi és fonamental per mantenir consells ciutadans i audiències públiques  en els 
termes en que estan ja regulats en les Normes de funcionament deis districtes. 
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ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.16 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
Punt 3: Els òrgans de participació d’àmbit sectorial han de tenir  una denominació que 
identifiqui el segment de l'acció municipal en que han de realitzar les seves funcions. Afegir: 
"La creació de nous consells sectorials en l’àmbit de districte vindrà determinada  per la 
voluntat manifesta  de fer seguiment de l'activitat relacionada amb aquest àmbit sectorial. La 
demanda ha de ser recolzada per almenys un terç dels consellers de districte o un terç de les 
entitats del Consell Ciutadà o per iniciativa ciutadana. 
La regulació dels consells sectorials de districte es determinarà en el reglament de normes de 
funcionament dels districtes" 
Actualment no hi ha regulació  d’òrgans de participació  sectorials en las NPC, abans hi era al 
Tit.3Capt.2 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.17 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
6.8. AL·LEGACIÓ SENSE REFERÈNCIA (1) 
 
La documentació a presentar en cada convocatòria estarà a disposició telemàtica i de les 
entitats veïnals  amb almenys deu dies d'antelació a la celebració del Consell. Es podrà requerir 
la presencia de tècnics especialitzats per a informar sobre punts inclosos en l'ordre del dia". 
 
NO ES POT ESTIMAR NI DESESTIMAR. No es pot identificar a quin article fa referència aquesta 
al·legació, raó per la qual no es pot fer cap proposta estimatòria o desestimatòria. 
 
 
6.9. AL·LEGACIÓ SENSE REFERÈNCIA (2) 
 
(Aportacions del document territorial per millorar els consells de barri) 
 
Punt 2: Modificar (tatxat per cursiva) Les sessions s'estructuren en dos tres blocs; en primer 
lloc, s'aborden els punts fixats en l'ordre del dia  la representació municipal fa retorn de les 
propostes i seguiment deis acords adoptats en anteriors Consells de Barri, per abordar a 
continuació els punts consensuats en la Comissió de seguiment com a ordre del dia. En segon 
lloc, es presenten i debaten les actuacions al territori i es fa el seguiment dels temes relatius al 
barri per les entitats veïnals, i en tercer  lloc s'obre  un torn de paraules pera la lliure exposició 
de la ciutadania. La presidència donarà  prioritat a les intervencions de les entitats i gent 
organitzada per davant de les de títol personal i garantirà que la durada del segon bloc sigui la 
necessària per a assegurar la participació ciutadana  real i efectiva  del primer bloc no ha de 
passar d’ ¼ del temps total de l'acte, considerant que el temps ideal pera un Consell de barri no 
hauria d'excedir les 2 hores i mitja". 
Es garanteix  la publicitat dels Consells de Barri i la pedagogia en el foment de la participació, 
mitjançant una amplia difusió de les seves convocatòries en centres escolars i centres de salut i 
equipaments en general dins del seu àmbit territorial d’influència. 



 

54 
 

(Aportacions del document territorial per millorar els Consells de barri) 
Eliminar  el paràgraf   "Són temes( ...) seguiment", per ser innecessari identificar o enumerar 
els temes d’interès  per a un Consell de Barri. 
 
Punt 3: Afegir:  "Totes les intervencions seran identificades i es garantirà una resposta en un 
termini no superior a 30 dies, o quan procedeixi l'actualització del seu seguiment. Es garantirà  
el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels Consells de Barri. 
Objectiu: garantir el seguiment de totes intervencions. 
 
Punt 4: Afegir: a donar resposta  "per escrit i en el termini de 2 mesos", i al final afegir "El 
Consell de Barri, a través de la Comissió de Seguiment,  podrà proposar elevar a la Junta de 
Portaveus del Districte incloure unts en l'ordre del dia del Plenari. Si la Junta no ho considerés 
oportú, s'hauria d'argumentar per escrit" 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS. S’interpreta, malgrat que l’al·legació 
no fa referència a cap article que es refereix als Consells de Barri. 
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4 en els termes indicats a la resposta a les 
al·legacions 4.6, 4.7 i 4.8  de CUP, CAPGIREM BARCELONA que consta en aquest informe. 
 
 
6.10. ARTICLE 62. 
 
Punt 1:  En comptes de "un cop l'any"  "tres cops l'any" i afegir “o per iniciativa ciutadana, 
d'acord amb el capítol 2 d'aquest Reglament". Afegir al final del primer paràgraf   "Les 
convocatòries periòdiques regulars seran planificades anualment  per garantir-ne el seguiment 
per la ciutadania". 
Eliminar el límit màxim de quatre  a l'any. 
Objectiu: ampliar  periodicitat mínima, eliminar la màxima  i planificació en el temps 
 
6.11. ARTICLE 63.  
 
Punt 1.- Afegir al final del paràgraf: "El primer punt de l'ordre del dia ha de ser la relatoria de 
retorn deis punts presents de l'acta de la sessió anterior. La Comissió ha de garantir la redacció 
de les actes e les sessions en el termini màxim de dues setmanes, enviar-/es als membres del 
Consell per la seva revisió, i publicar-les on line" 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS.  
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4 en els termes indicats a la resposta a les 
al·legacions 4.6, 4.7 i 4.8  de CUP, CAPGIREM BARCELONA que consta en aquest informe. 
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6.12. ARTICLE 67. intervenció oral en el Consell Municipal i en els 
Consells de Districte 
 
Afegir Punt 3. "Es reconeix a les entitats la possibilitat d'intervenir en el plenari municipal de 
districte en aquelles  proposicions que afectin el seu àmbit d’influència territorial". 
Reconeixement a les entitats per intervenir en Plenaris de Districte. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.37 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
6.13. ARTICLE 74.  
 
Afegim Punt 5: "Les consultes formulades a través de la iniciativa ciutadana seran preceptives" 
Després de seguir tots els requeriments de la iniciativa ciutadana, no te sentit  que la proposta  
sigui avortada pel plenari. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.38 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
6.14. ARTICLE 78.  
 
Afegir al final del Punt 3:  "En ares de la transparència, es garantirà l'accés de la ciutadania a 
tota la informació de que disposi l'administració que sigui rellevant  pel tema que es consulta" 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.39 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
 
 

7.  
 
7.1. Al·legació a l'art.1 incorporant un art.1.3 
 
"Els dubtes que puguin plantejar-se en l'aplicació de les prescripcions d'aquestes Normes s'han 
d'interpretar sempre de manera que prevalgui la solució que asseguri la màxima participació, 
publicitat i informació de les actuacions polític-administratives." 
(En l'anterior normativa ja apareixia en el art.l.2 i ara el mateix text l'han desplaçat al paràgraf  
final del preàmbul, és a dir fora de la part normativa i ho repeteixen en la disposició addicional 
primera. Entenem que a de tomar a la part normativa). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.1 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
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7.2. Al·legació a l'art. 2  modifiquem el títol "Àmbit d'aplicació 
subjectiva" 
 
1. L’àmbit d'aplicació subjectiva d'aquest Reglament són totes les persones, directament o 
mitjan ant qualsevol tipus d'associació que, d'acord amb el que en ell s'hi disposa, estan 
legitimades  per participar  en algun dels processos, òrgans, consultes, canals o modalitats de 
participació ciutadana. 
2. L’àmbit d'aplicació territorial d'aquestes normes, si no s'especifica el contrari de manera 
explícita és tant l’àmbit de ciutat com l’àmbit de districte (eliminant subjectiva del títol i 
incloent  un segon paràgraf que justifiqui l’àmbit d'aplicació  territorial als districtes). 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 
5.2 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.3. Al·legació a l'art.3. Dret a la participació 
 
Substituïm "dret a intervenir" per "dret a estar informada i intervenir" (perquè  posteriorment 
en altres articles plantegem diversos canvis respecte a la forma en que rebem informació 
especialment les entitats veïnals.) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.3 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.4. Al·legació a l'article 4 "Definicions"  
 
Proposem eliminar-lo íntegrament per innecessari, per exemple la expressió "diagnòstic 
participatiu" no surt mai, l'expressió "diagnòstic" només apareix una ocasió en tot el text legal 
art.21.1). 
D’eliminar sencer ens permetria un redactat de art.4 totalment nova que regularà algun 
aspecte de més interès per a la participació en general per exemple "la descentralització 
administrativa" o "el paper del ciutadà en la participació". 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
Hi ha dues parts a l’al·legació a l’article 4. La primera fa referència a la innecessarietat de 
definir el concepte “diagnòstic participatiu”. No s’aporten raons que ho justifiquin, en canvi es 
considera que ajuda a entendre la fase de diagnòstic en un procés participatiu.  
 
La segona no es pot respondre per no fer cap proposta, només es proposa “redactat nou” 
sense indicar quin. 
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7.5. Al·legació a l'art.5.  
 
“Incloent el paràgraf  5.2. A l'efecte  de garantir el bon funcionament dels instruments pera  la 
participació ciutadana en els districtes, es crearà la figura del responsable de Democràcia 
Activa, que tindrà presencia continuada  al territori i serà la persona de referencia en temes de 
participació ". (L’existència d'un responsable única cada districte  per garantir  que funcioni la 
participació pot resoldre el conflicte habitual amb l'ajuntament que "això no és meu, el porta 
una altra àrea, o ja ho consultaré"- figura recentment creada). 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.4 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.6. Al·legació a l'art.29.1 El retorn  del procés participatiu i la seva 
comunicació 
Eliminar 1. "No es pot predeterminar l'impacte que el procés participatiu ha de tenir en la 
decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat." I substituir-lo per "El procés participatiu podrà 
tenir una certa consideració en la decisió final sobre l'actuació  sotmesa a debat, des del 
respecte a la Carta municipal de Barcelona, al Reglament Orgànic municipal i la resta de 
normativa aplicable." 

(No podem exigir que sigui vinculant, però si un cert reconeixement del resultat  dels 
processos participatius) 

 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 
5.12 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.7. Al·legacions al art.37. Concepte d’òrgan de participació (proposem 
nou redactat) 
 
1. Els òrgans de participació són els mitjans  de trobada regular entre la ciutadania i 
I‘Ajuntament per debatre  i recollir, de manera periòdica  i continuada, les seves opinions i 
propostes sobre les actuacions municipals. 
2. Poden ser de durada indefinida o determinada per l'acord de creació de l’òrgan. 
3. L'Ajuntament garantirà  un funcionament fluid dels òrgans de participació així com 
l’actualització de tota la nova  informació que vagi sorgint i que sigui d’interès de la ciutadania. 
(Amb aquesta modificació intentem tomar el focus a la periodicitat dels òrgans de 
participació.) 
(En el tercer apartat, fluïdesa  dels òrgans i referència expressa a la necessitat de retom de tots 
els temes proposats per la ciutadania.) 
Amb aquesta modificació intentem posar el focus a la necessària periodicitat dels òrgans de 
participació 
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ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS. En els mateixos termes que 
l’al·legació 5.14 i 5.15 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consten en 
aquest informe. 
 
 
 
7.8. Al·legacions al art.38 modificació del 2.b)  i ampliació del redactat 
del 3. 
 
2.b) Els consells ciutadans de districte i les audiències públiques de districte, que es regeixen 
pel Reglament d'organització i funcionament dels districtes, amb la particularitat que s'han de 
formalitzar i convocar per iniciativa ciutadana, d'acord amb el que es disposa en el capítol 2 
d'aquest reglament, quan ho-proposi el regidor o la regidora de districte  o un terç dels 
consellers o les conselleres que conformen el Consell de districte, i que podran ser convocats, 
a més d'en les sessions planificades de manera periòdica en aquesta normativa, a proposta del 
regidor/ra de districte, per un terç dels consellers de districte, o per la posada en marxa d'una 
iniciativa  ciutadana. 
(Aquest canvi és fonamental per mantenir consells ciutadans i audiències públiques, en els 
termes en que estan ja regulats en les Normes de funcionament dels districtes) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.16 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.9. Art.38.3. Els òrgans de participació d’àmbit  sectorial han de tenir 
una denominació que identifiqui el segment de l'acció municipal en que 
han de realitzar  les seves funcions. 
 
La creació de nous consells sectorials en l’àmbit de districte  vindrà determinada per la 
voluntat manifesta  de fer seguiment de l'activitat relacionada  amb aquest àmbit sectorial a 
requeriment de la ciutadania. La demanda ha de ser recolzada per almenys un terç dels 
consellers  de districte  i un nombre similar d'entitats veïnals del territori. 
 
La regulació dels consells sectorials de districte  vindrà determinada en el reglament de 
normes de funcionament dels districtes. 
(Actualment no hi ha regulació d’òrgans de participació sectorials en las NPC (abans hi era al 
Tit.3Capt.2) 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.17 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
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7.10. Al·legacions art.42 Funcionament  dels òrgans de participació 
(diverses modificacions) 
 
1. Els òrgans de participació s'han de reunir  almenys un cop dues vegades l'any o les que 
s'estableixi en el seu reglament  de funcionament o en les normes de participació. (mínim  dos 
i cal esmentar les NPC, per no quedar exposats a que hagi d'existir un reglament de 
funcionament específic per a cada òrgan de participació). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
Incrementant el nombre de reunions mínimes a l’any no es millora el funcionament dels 
òrgans. És més convenient i prudent establir una sessió mínima anual i deixar que la mateixa 
autonomia de l’òrgan i les seves dinàmiques internes determinin el nombre de sessions que 
realitzaran anualment, és la dinàmica ordinària de les organitzacions socials: una assemblea 
anal quan menys. Cal recordar també que l’èmfasi en el treball dels òrgans s’ha de posar en els 
grups de treball, que és l’espai més adient per treballar temes concrets.  
 
2. Poden ser convocats a petició  d'una tercera part dels seus o de les seves membres, en el 
qual cas el president  o la presidenta  o, en defecte d'aquests, el vicepresident o la 
vicepresidenta haurà de tramitar la convocatòria. Pera  la seva vàlida constitució, es requereix  
l’assistència d'un mínim d'una tercera cinquena  part dels seus o de les seves membres sempre 
que la convocatòria s’hagi fet almenys amb deu dies d’antelació. La convocatòria s’haurà de 
realitzar amb almenys deu dies d’antelació, i es publicarà pels diferents canals de comunicació 
municipal, a més de físicament  a les entitats del seu àmbit  d’influència. 
(Aquí tenim en compte la quantitat d'entitats que hi ha als barris i no participen en els òrgans 
de participació, per evitar que no es consideri vàlidament constituït  l’òrgan) (En segon lloc 
fixar un termini mínim de convocatòria). 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.19 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
3. Les matèries objecte  de debat en cada sessió de l’òrgan de participació es determinen a 
proposta dels seus membres o municipal. En aquest últim cas, Les propostes d'inclusió de 
punts en l'ordre del dia s'han de fer arribar a la secretaria de l’òrgan, com a molt tard, fins a 
dos deu dies abans de la convocatòria. En cas que  no sigui atesa la sol·licitud  d’inclusió, la 
persona proponent pot demanar que es pronunciï al respecte el plenari de l’òrgan de 
participació, i si aquest tampoc la considera oportuna, pot presentar  una queixa davant la 
Comissió d'Empara regulada  en el capítol 10 d'aquest reglament, que emet l'informe 
corresponent. 
(Aquí proposem invertir l'ordre per donar preeminència a les propostes ciutadanes i ampliar el 
temps previ de presentació, per reclamar a l'administració municipal la documentació que es 
consideri necessària). 
 



 

60 
 

 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.20 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
4. Cal intentar que els acords dels òrgans de participació s'adoptin per consens. Quan no sigui 
possible, Els acords s'aproven per majoria  dels presents. En aquest cas, s’ha de fer constar a 
l’acta, els assistents i el sentit dels vots emesos pels seus membres. 
(Aquí evitem que per falta de quòrum, perquè moltes de les entitats membres de l’òrgan no 
assisteixin a la reunió això impossibiliti la presa de decisions) 
 
6. lgualment els òrgans competents de I'Ajuntament han de donar resposta a les propostes o 
peticions  presentades pels òrgans de participació en un termini tancat de temps, a aquest 
efecte se al que preveu la regulació de cada òrgan en concret. 
(Volem  evitar que s'etemitzin els temes pendents sense resposta) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR LES AL·LEGACIONS ALS PUNTS 4 I 6. En els mateixos termes que 
l’al·legació 5.21 i 5.22 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consten en 
aquest informe. 
 
 
7.11. Al·legació art.44. Compareixences dels responsables municipals  
davant els òrgans de participació (modificació) 
Els responsables tècnics i polítics municipals han de comparèixer davant els respectius òrgans 
de participació quan ho demani el mateix òrgan per un terç majoria absoluta dels seus 
membres  perquè aquells expliquin alguna actuació concreta  relacionada  amb l'objecte o 
sector propi del mateix òrgan. Aquesta compareixença s'ha de produir en un termini màxim 
d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. 
(Aquí evitem el bloqueig de la sol·licitud de compareixença de tècnics per falta de quòrum) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.23 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.12. Al·legació art.45.2. La presidència  i la vicepresidència   
(modificació) 
2. La vicepresidència o vicepresidències han de ser assumides per membres de l’òrgan que no 
tinguin la consideració de membres de la corporació municipal o de personal al servei de 
I'Ajuntament o qualsevol administració pública. La seva elecció s'ha de fer per majoria  
absoluta de les persones membres presents de l’òrgan el dia de la seva constitució.  (Aquí 
evitem el bloqueig de l'elecció per falta de quòrum). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.24 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
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7.13. Al·legacions  al art.47 Secretaria i actes de les sessions 
 
1. Els òrgans de participació han de comptar amb una secretaria, que aixeca acta dels debats 
celebrats en el si de l’òrgan de participació. L'acta es publica a la plataforma digital per a 
coneixement general i per a, si és el cas, reunir aportacions o comentaris de qualsevol persona 
que pugui estar interessada. 
2.El termini pera la publicació  de l'acta no serà superior  a un mes.    (inclusió de aquest punt  
2) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.25 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
 
7.14. Al·legacions al Article 59. Els Consells de Barri 
 
1. El Consell de Barri és l’òrgan de participació territorial de totes les qüestions referents al 
Barri i d'enfortiment comunitari. Cada Consell de Barri té l’àmbit  territorial i la denominació 
establerta  per l'acord del Consell Municipal. 
2. Els principis  de proximitat, freqüència, compromís, voluntat política  i dotació de recursos 
tenen en tot cas d'inspirar la participació ciutadana, en particular als Consells de Barri i sempre 
orientats al resultat. 
(lnclusió  del punt 2 - extret del documents de les reunions de la ciutadania en els districtes) 
 
 
7.15. Al·legacions al art.60.1.c)  Composició i funcionament deis Consells 
de Barri 
 
e) Les entitats i associacions del Barri que constin inscrites en el Fitxer General d'Entitats 
Ciutadanes. 
Només tindran dret a vot aquelles entitats  i associacions del Barri presents en el propi Consell, 
o aquelles que ho haguessin delegat per escrit de manera puntual i expressa per aquell 
Consell. 
(Un cap més evitem el supòsit de bloqueig en la constitució del Consell o les votacions per falta 
de quòrum) 
 
 
7.16. Al·legacions al art.61. Àmbit d'actuació i desenvolupament de les 
sessions deis Consells de Barri 
 
1. Les sessions deis Consells de Barri són convocades pel seu president o presidenta. 
L'ordre del dia deis Consells de Barri es confeccionarà  de manera consensuada entre  les 
entitats veïnals i els representants municipals en la Comissió de seguiment convocada a 
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l'efecte, que com a norma ha de tenir lloc amb almenys 20 dies d'antelació a la celebració del 
Consell de barri . 
La documentació a presentar en cada convocatòria estarà a disposició telemàtica i de les 
entitats veïnals amb almenys deu dies d'antelació a la celebració del Consell. 
Es podrà requerir la presencia de tècnics especialitzats per a informar sobre punts inclosos en 
l'ordre del dia. 
(Aportacions del document territorial per millorar els consells de barri) 
 
2. Les sessions s'estructuren en tres dos blocs; en primer lloc, la representació municipal fa 
retorn de les propostes  ¡ seguiment deis acords adoptats en anteriors Consells de barri, per 
abordar  a continuació els punts consensuats en la Comissió de seguiment  com a ordre del dia. 
fixats en l'ordre del dia i, a continuació, En segon lloc, es presenten ¡ debaten  les actuacions al 
territori i es fa el seguiment  deis temes relatius al barri perles entitats veïnals, i en tercer  lloc 
s'obre un tom de paraules pera la lliure exposició de la ciutadania. El president o la presidenta  
garanteix que la durada del primer bloc no ha de passar 1/4 del temps total de l’acte, del 
segon bloc sigui la necessària per a assegurar la participació ciutadana real i efectiva, 
considerant que el temps ideal pera un Consell de barri no hauria d'excedir les 2 hores i mitja. 
Es garanteix  la publicitat deis Consells de barri i la pedagogia en el foment de la participació, 
mitjançant una amplia difusió de les seves convocatòries en centres escolars i centres de salut i 
equipaments en general dins del seu àmbit territorial d’influència. 
(Aportacions del document territorial per millorar els Consells de barri) 
 
Són temes prioritaris de treball, en tot allò que afecta al barri, el Programa d'Actuació de 
Districte (PAD), el pressupost del Districte, les figures de planejament urbanístic que afectin al 
barri, els projectes d'urbanització, l'anàlisi de necessitats relacionades amb els àmbits que són 
competència d'altres administracions, plans de millora integral de l'espai públic, l'anàlisi de 
necessitats relacionades amb els àmbits que són de competència municipal, l'orientació de la 
planificació global d'altres actuacions del Districte, incloent-hi tots aquells plans estratègics en 
els que l'Ajuntament hi participi i es consideri pertinent abordar com el plans d'equipaments, 
catàlegs de proximitat, plans comunitaris, plans educatius d'entom, o plans de barris, així com 
les avaluacions dels diferents programes i plans que siguin objecte de seguiment. 
(proposta d' eliminar-ho per ser innecessari identificar o enumerar els temes d’interès per a un 
Consell de barri) 
 
3. En el decurs del debat del Consell de Barri els ciutadans i ciutadanes poden formular les 
preguntes  i suggeriments que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al barri. les sessions són 
obertes a tots els ciutadans i ciutadanes i a les entitats i associacions del barri, les quals poden 
participar-hi i presentar propostes  oralment i per escrit. 
Totes les intervencions seran identificades i se'ls assignarà una referència  numeral, 
comprometent una resposta en un termini no superior a 30 dies, o quan procedeixi 
l'actualització del seu seguiment. Cada intervenció individual de la ciutadania no podran 
excedir deis 3 minuts. 
Es garanteix el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels Consells de Barri. 
Els Consells de barri podran  aprovar proposicions que s'elevin al Plenari del districte. 
(Garantir  el seguiment de totes intervenció, què ningú monopolitzi l'espai per donar el seu 
propi míting i donar més pes a les decisions que surtin dels Consells de barri) 
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4. Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents, bé del 
Districte, bé de I'Ajuntament, els quals han de donar resposta sobre quina és l'actuació que 
duran a terme referent a això en un termini no superior a 30 dies. (es pretén fitxar un termini 
tancat de temps per la resposta). 
 
 
7.17. Al·legacions al art.62.1Regim de sessions deis Consells de Barrí 
 
1. Els Consells de Barrí s'han de convocar, com a mínim, tres vegades l'any o quan ho proposi el 
regidor o la regidora  delegat o delegada per !'alcalde o l'alcaldessa en el Districte, una dècima 
part dels consellers o les conselleres que conformen el Consell de Districte  o per iniciativa  
ciutadana, d’acord amb el capítol 2 d'aquest Reglament, amb un màxim de quatre a l'any. 
 
Les convocatòries periòdiques regulars seran planificades  anualment dins d'un arc de dates no 
superior  a 15 dies per garantir-ne el seguiment perla ciutadania. 
(modificació per ampliar  periodicitat mínima, eliminar la màxima i planificació en el temps) 
La Presidència, a iniciativa pròpia  o a proposta  de la Vicepresidència o de la Comissió de 
Seguiment, així com una quarta  part de les persones membres no municipals, poden proposar 
la realització de sessions extraordinàries per tractar  de forma urgent temes monogràfics. 
 
7.18. Al·legacions al art.62.3. 
 
L'acta dels Consells de barri estarà a disposició telemàtica de les entitats veïnals en un termini 
no superior als 30 dies, sent susceptible de consulta, aportació, comentari o modificació quan 
sigui procedent. 
{Nou per fitxar el termini per disposar de l'acta i per modificar-la si no és d'acord  amb el que 
ha passat) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS 
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4 en els termes indicats a la resposta a les 
al·legacions 4.6, 4.7 i 4.8  de CUP, CAPGIREM BARCELONA que consta en aquest informe. 
 
 
7.19. Al·legacions al art.65.1. Audiències públiques o fòrums  ciutadans 
 
1. El fòrum ciutadà  o audiència pública, prevista a l'article 31 de  la Carta Municipal, tant 
d’àmbit ciutat  com de districte, és la trobada  en una data determinada deis o les 
responsables municipals ambla ciutadania  perquè  aquesta pugui rebre  informació, presentar 
i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o programa 
d'actuació. En el cas deis districtes  esta regulada per les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes i pels reglaments de cada districte. 
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En l’àmbit de districte es garantiran a més del que preveu la seva pròpia normativa, un mínim 
de tres audiències publiques més en relació a: aprovació  deis pressupostos de districte, balanç 
ciutadà anual sobre l'estat del districte, i millora de la participació. 
(lncloure un segon paràgraf al 65.1. Per garantir a més de les actuals, aquestes  3 audiències 
monogràfiques). 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
 
Les Audiències Públiques de Districte, com s’ha indicat anteriorment, es regulen pel Reglament 
d’Organització i Funcionament dels Districtes i no pot ser modificades per aquest Reglament 
de Participació Ciutadana. En tot cas, i a efectes únicament de debat, no és convenient 
determinar temes monogràfics per a les audiències públiques perquè poden variar durant el 
temps i esdevenir obsolets. El sistema previst al reglament atorga una gran capacitat d’acció a 
la iniciativa ciutadana per poder promoure aquestes audiències. 
 
 
7.20. Al·legacions al art.66.3. Funcionament de les audiències  públiques  
o fòrums  ciutadans 
 
3. Quan aquests debats es facin mitjançant la plataforma digital, no caldrà ajustar-se als temps 
esmentats, ja que el seu funcionament és continu. La convocatòria concreta en determinarà la 
regulació de la seva dinàmica que, en tot cas, haurà de respectar el principi democràtic de no 
discriminació i llibertat d’expressió. Queda prohibit de fer-hi manifestacions que puguin 
resultar injurioses o que no respectin a les normes més elementals de consideració vers les 
persones  
(No cal aquest comentari dins la norma, ni en aquesta ni en cap altre, en tot cas se hauria de 
fer en la normes d'us de la plataforma digital) 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
De la mateixa manera que el Capítol 8 determina els principis i criteris que ha de complir la 
plataforma digital, és convenient, en el moment de regular els debats que en ella es generin, 
fer aquesta prevenció. 
 
 
7.21. Al·legacions al art.67. intervenció oral en el Consell Municipal ien 
els Consells de Districte 
 
3.- Es reconeix  a les entitats vernals la possibilitat d'intervenir en el plenari municipal de 
districte en aquelles proposicions que afectin el seu àmbit d’influència territorial per un temps 
de cinc minuts. Amb replica del grup polític  formulant. 
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(lnclusió del punt 67.3.com reconeixement a les Associacions de veïns per intervenir en 
plenaris de districte). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.37 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.22. Capítol 8: (modificació del títol) “La plataforma digital” per "la 
tecnologia al servei de les participació ciutadana" 
(Es proposa  el canvi del títol del Capt.8 per incorporar el tema de la web municipal obrint 2 
seccions la primera amb els mateixos 4 arts 103 a 106 i la segona amb un nou art.106.bis) 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.42 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.23. Al·legacions al art.105.1. b) Continguts mínims de la plataforma 
digital 
b) Per als òrgans de participació: planificació i anunci de les seves reunions, l'ordre del dia, la 
documentació annexa que es pogués aportar en cada cas i les actes de les sessions. 
(lncorporem el requeriment de planificar  els actes i documentar sempre de manera 
anticipada) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.43 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.24. Secció 2a.  a Web municipal. Nou  art.106.bis la Web municipal 
 
La informació proporcionada des de les webs municipals ha de ser el principal canal de 
referencia pera la comunicació del govern municipal cap a la ciutadania, assegurant una 
informació completa, actual, veraç, independent i suficient, i idèntica pera tots els districtes. 
 
A través d'aquest  canal el ciutadà podrà accedir en tot moment a tota la informació disponible 
entre altres matèries de: l'estructura municipal, el seu funcionament, l'acció municipal, els 
canals de comunicació, els interlocutors, els tràmits, els procediments, la normativa aplicable, 
la transparència, la participació, els equipaments i qualsevol notícia o informació d'actualitat 
relacionada amb la gestió municipal. 
(Hi ha grans diferencies entre  les webs deis districtes  i la informació sovint és escassa o esta 
desfasada) (Per exemple en el districte de les Corts estan planificats els òrgans de participació 
Audiències públiques, Consells de barri, etc. de tot l'any). 
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A tal efecte es crearà dins la pròpia  web un canal directe de comunicació per recollir  els 
dèficits, mancances o incongruències que pugui detectar la ciutadania, en aquesta eina, 
verificant la seva depuració en un procés de constant millora. 
(Que la ciutadania  pugui denunciar-ho i participar en la seva millora) 
En aquest mateix  sentit, l'ajuntament ha de garantir  la major  transparència  i traçabilitat de 
tota l'activitat deis serveis municipals a la via pública. A tal efecte incorporarà informació 
actualitzada i permanent des deis diferents departaments, tant districtes, com serveis centrals 
i des deis instituts i empreses municipals, de manera que el ciutadà pugui conèixer en tot 
moment el que esta succeint i el que va a succeir en el seu entorn immediat fruit  de l'acció 
municipal abans que passi. 
 
Aquesta estructura dins de la xarxa d'informació digital municipal requerirà d'un termini 
d'adaptació no superior a un any des de l'entrada en vigor de la norma. 
(Aquest és un terna cabdal, ja que al segle XXI no és admissible que en els nostres barris passin 
diàriament intervencions de les diferents àrees municipals sense que puguem saber-ho de 
manera anticipada  i quan truques al districte, sovint tampoc  ells saben que és, perquè és una 
intervenció de serveis centrals, d’altres departaments o d'empreses  municipals. Segur que tot 
aquesta tasca esta informatitzat i ha de ser accessible al ciutadà) 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 
5.44 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
7.25. Al·legacions al art.108. Àmbits de suport a les associacions 
 
1. Les associacions, en tant que agrupacions de persones al voltant d'unes finalitats 
compartides, poden ser recolzades per l'Ajuntament en els següents àmbits: 
a) Enfortiment social, dirigit a millorar la seva capacitat d'ampliar les seves bases socials i la 
incorporació de noves persones al projecte associatiu. 
b) Enfortiment econòmic, dirigit a millorar la seva autonomia i capacitat de produir activitats 
d’interès ciutadà. 
e) Enfortiment democràtic, dirigit a millorar el funcionament democràtic de les associacions 
(creació nova d' aquest punt art.108.2.) 
 
2. Les associacions de veïns i els moviments veïnals amb arrelament en la població exerceixen 
un paper determinant en l'impuls de la participació ciutadana, com a catalitzadors de 
suggeriments, dubtes i propostes i fil conductor principal de la interlocució de l'administració 
municipal amb la ciutadania. En el foment d'aquesta  sintonia se'ls reconeix capacitat per: 
-Elevar propostes als plenaris municipals de districtes, requerint-se per això la seva introducció 
a través de la junta de portaveus i el suport  exprés d' almenys dues forces polítiques. 
-Intervenció en l’audiència pública anual sobre l'estat  del districte, per fer la valoració des de 
l’àmbit territorial al qual representin. 
- Disposar d'un espai obert en els mitjans de comunicació locals, radio i televisió d'almenys 10 
minuts cada cinc setmanes, per fer difusió de la seva activitat i deis espais de participació. 



 

67 
 

- Capacitat per a publicar  sense mediació en els TAMs distribuïts en l'espai públic del seu 
àmbit territorial, així com en els equipaments municipals d'aquest  àmbit. 
- Capacitat d'interlocució amb els departaments centrals de l’ajuntament, per mitja  de la 
figura del responsable de Democràcia activa del districte, per a totes aquelles qüestions que es 
posin en marxa sense comunicació al districte. (Cal reconèixer explícitament la tasca de les 
AVVs i entitats veïnals i habilitar canals d'interlocució singulars perquè la seva tasca de 
compromís ambla ciutadania  sigui més eficaç) 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:   
 
Es fa referència únicament a un tipus d’associació, les veïnals i el moviment veïnal que, tot 
reconeixent la seva importància i la seva empremta en la història dels barris i la ciutat, no són 
les úniques organitzacions que agrupen persones al voltant de projectes d’interès per a la 
ciutat. Possiblement altres associacions voldrien tenir el mateix tracte que aquí es planteja per 
a una part del sector associatiu. En un altre paràgraf es parla “d’AVVs i entitats veïnals” com si 
fossin dues coses diferents;  no s’entén si es refereix a les associacions que es diuen 
“associacions de veïns” o a qualsevol associació que agrupi veïns, Cas que sigui aquesta segona 
interpretació la vàlida resulta difícil imaginar que les centenars d’associacions existents a la 
ciutat puguin utilitzar els mitjans que l’al·legació proposa. 
 
D’altra banda en el sistema de participació dissenyat per aquest Reglament hi ha la possibilitat 
d’activar tots els mitjans de participació mitjançant la iniciativa ciutadana. Només cal acreditar 
que la proposta que es vol promoure té el suport d’un nombre determinat de persones. No 
n’hi ha prou, amb declarar-se representatiu. No hi ha cap associació a cap ciutat catalana que 
pugui auto proclamar-se representativa. El seu valor i la seva força li donen cada dia els seus 
projectes, les seves activitats i el seu arrelament en el col·lectiu al qual s’adreça. 
 
 
7.26. Al·legacions a la disposició addicional primera Normes de 
funcionament dels districtes 
 
Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació de les prescripcions d'aquest Reglament s'han 
d'interpretar de manera que prevalgui la màxima participació en les actuacions 
politicoadministratives. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.1 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
7.27. L'actualització de les Normes de funcionament dels districtes que 
opera com a referencia  necessària pera l'extensió i el desplegament 
d'aquest  articulat s'ha de materialitzar abans del agost de 2018. 
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(El text original d'aquesta disp. addicional demanem que torni a l'articulat al art.1.3 i que en el 
seu lloc es reculli de manera expressa el compromís d'actualització de les normes de 
funcionament deis districtes en un termini tancat, ja que l'actualització de les dues normes 
sempre s'ha plantejat de manera conjunta i successiva en el temps) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.48 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 
 
 

8. Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
 

8.1 Article 3.1  Dret a la participació. Primera.  Esmena 
d’addicció  
 
“La   ciutadania   té   el   dret   a  intervenir   i   a  ser   informada   –directament   o mitjançant   
associacions   ciutadanes-   en  els  processos  de  presa  de  decisions polítiques [...]” 
 
Entenem  que  el  dret  a  intervenir  ha  venir  acompanyat  amb  anterioritat  de l’accés  a  la  
informació.  El  dret  a  tenir a  l’abast  la  informació  necessària  per poder participar i el dret a 
estar informat de la manera més clara, entenedora i directa   possible.   Defensem  que   sense   
informació   no  hi  ha   possibilita t  de participar amb equitat i igualtat de condicions. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 5.3 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 

8.2. Article 3.3 Dret a la participació. Segona.- Esmena d’addició 
 
“Igualment, l’Ajuntament ha de facilitar la ciutadania activa dels infants i adolescents  que  
es generin  espais  socials  nous que  dinamitzin la seva participació  responsable  i  
afavoreixin  la convivència  i  la  integració  social  en l’àmbit veïnal i local, d’acord amb la 
LDOIA (art. 11 i 34)” 
 
El reglament de participació ha de donar cabuda a la necessitat de ser inclusiu i proactiu en 
termes  d’edat, eliminant qualsevol  limitació d’edat en l’exercici del drets  dels  infants  i 
adolescents  i a fi i efecte de generar des de ben d’hora una cultura  de  participativa  amb  ben  
fonamentada.  Aquest  precepte  ha  d’obrir  la porta a la instauració i garantir òrgans de 
participació com les audiències  joves de  districtes  i altres  espais  de participació que 
fonamenti  a mig i llarg termini 
una ferma cultura democràtica  i participativa. 
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ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes que l’al·legació 1.1 de la Xarxa de 
Drets dels Infants que consta en aquest informe. 
 
 
 

8.3. Article 6.2 La Iniciativa Ciutadana. Tercera.- Esmena 
d’addició 
 
“La  concurrència de  l’interès   general o   d’un   col·lectiu   ampli   s’acredita 
mitjançant la recollida del nombre de signatures  que s’especifica a l’article 9” 
 
Entenem que cal determinar un nombre de signatures efectiu com a mecanisme garant  de  
l’interès  general  i  de  la representativitat  d’un col·lectiu o moviment davant  la  seva  
capacitat  d’iniciar  una  iniciativa  ciutadana.  Creiem  necessari doncs deixar palès que la 
representativitat i l’interès general nomes s’articulen i garanteixen mitjançant la recollida de 
signatures . 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
Es considera que el concepte “col·lectiu ampli” ja forma part de l’àmbit “interès general” però 
així queda més clar i inclusiu.   
 
 

8.4. Article  9.2 Quarta.- Esmena de modificació 
 
a)  Si  la  iniciativa   ciutadana   consisteix   en  proposar   la  celebració   d’una consulta 
ciutadana o en proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter general, cal recollir  15.000 
signatures vàlides l’1% de signatures valides de la població  total. 
b)  Si   la   iniciativa   ciutadana   consisteix   en   proposar   l’inici   d’un   procés participatiu   o  
en  proposar  la  creació  d’un  òrgan  de  participació,  cal recollir   10.000  signatures  vàlides  
el  0,5%  de  signatures  valides  de  la població total. 
c)  Si  la  iniciativa  ciutadana  consisteix  en  proposar  la incorporació  d’un  o diversos punts a 
l’ordre  del dia del Consell Municipal o en la proposta de posta  en marxa d’un fòrum  ciutadà, 
cal recollir  9.000 signatures valides el 0,5% de les signatures vàlides de la població  total. 
 
Cal uniformitzar el número de signatures a recollir, per reduir la sensació d’aleatorietat  en  els  
criteris.  Tenint  present  el  que  recull  la  Disposició  Final Quarta respecte la obligatorietat en 
la revisió de les normes 3 anys després de la aprovació  de  les  Normes,  serà  per  l’ús  o  
desús  dels  canals  i  les  diferents iniciatives com podrem  ajustar i fer-ne correccions. 
 

8.5. Article 9.3 Cinquena.  Esmena de modificació: 
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“Les  iniciatives  ciutadanes  d’àmbit  de  districte  han  de  recollir  els mateixos percentatges 
de signatures  que a ciutat: 
 
a)  L’1%  de  signatures  valides  de  la població  total per la celebració d’una consulta o en 
proposar  l’aprovació d’una disposició  de caràcter general 
b)  El  0,5%   de  signatures  valides  de  la  població  per  l’inici  d’un  procés participatiu o en 
proposar  la creació d’un òrgan de participació. 

c)  El 0,5% de signatures valides de la població per la incorporació d’un o diversos punts a 
l’ordre del dia del Consell Municipal o en la proposta de posta en marxa d’un fòrum ciutadà. 
 
Tal   com  s’ha   exposat  en  l’esmena  anterior,  cal  uniformitzar  el  número  de signatures a 
recollir, per reduir la sensació d’aleatorietat en els criteris. Tenint present el que recull la 
Disposició Final Quarta  respecte  la obligatorietat  en la revisió de les normes 3 anys després 
de la aprovació de les Normes, serà per l’ús o  desús  dels  canals  i  les  diferents   iniciatives   
com  podrem  ajustar  i  fer-ne correccions. 
 

8.6. Article 9.4 Sisena.- Esmena de modificació: 
 
“Les iniciatives per a la convocatòria d’un Consell de barri han de recollir   l ’1,5% l’1% de 
signatures  vàlides de la població total” 
 
Tal  com  s’ha  exposat  en  les  esmenes  quarta  i  cinquena,  cal  uniformitzar  el número  de  
signatures  a  recollir,  per  reduir  la  sensació  d’aleatorietat  en  els criteris. Tenint present el 
que recull la Disposició Final Quarta respecte la obligatorietat  en la revisió de les normes 3 
anys després de la aprovació de les Normes,  serà per l’ús o desús dels canals i les diferents 
iniciatives com podrem ajustar i fer-ne correccions. 
 

8.7. Article 9.4 Setena.- Esmena de supressió: 
 
“Les iniciatives per a la convocatòria d’un Consell de barri han de recollir l’1% de signatures  
vàlides de la població total  amb un mínim de 40 i un màxim de 700” 
 
Tal com s’ha exposat en les esmenes quarta, cinquena i sisena, cal uniformitzar el  número  de  
signatures  a  recollir,  per reduir la sensació d’aleatorietat  en els criteris. Tenint present el 
que recull la Disposició Final Quarta respecte la obligatorietat  en la revisió de les normes 3 
anys després de la aprovació de les Normes,  serà per l’ús o desús dels canals i les diferents 
iniciatives com podrem ajustar i fer-ne correccions. 
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Amb  un  criteri  clar,  unificat  i  transparent  creiem  innecessari  l’establiment  de topalls o 
límits a l’hora de fixar el número  de signatures 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS. En els termes i justificació indicats 
a l’al·legació 3 de l’Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles que consta en aquest 
informe. 
 
 

8.8. Article 17.1f) Vuitena.- Esmena de supressió: 
 
“ Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la convocatòria d’un Consell de Barri, aquest 
s’ha de convocar,   sempre  que  no  s’hagin  superat  encara  el  màxim  de  quatre  
convocatòries  per  any  establert  a  l’article  62.1  .” 
 
Estem  en  contra  de  posar  un límits  a  les  convocatòries  de  Consells  de  barri donat que 
les condicions de cada territori i les seves dinàmiques  pròpies no han de ser limitades o 
coartades si es segueixen les vies establertes. 
 
La  idiosincràsia  i  la  realitat  de  cada  barri,  les  necessitats  d’interlocució  i motivacions de 
la ciutadania per participar no es poden veure limitades per l’ajuntament. Ens farien un flac 
favor limitant òrgans de participació al·legant eficiència o manca de recursos (humans, 
econòmics,  polítics). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els termes i justificació indicats a l’al·legació 5.7 
de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 

8.9. Article 19.2 Promoció  de processos participatius. 
Novena.- Esmena de supressió: 
 
 “Cada   grup   municipal   pot   proposar   un  màxim   de   dos   processos   participatius  per  
any  en  el  Consell  Municipal   i  en  els  Consell  de  Districte ”   
 
No creiem que s’hagi de limitar d’entrada l’ús d’una eina de participació com els processos  
participatius.  Ha  de  ser l’ús  i l’experiència  en el desenvolupament  i l’ús  de la norma els 
que ens han de portar a posar limitacions que n’impedeixin l’abús. Es parteix d’una actitud de 
malfiança respecte a la tasca dels grups municipals  que  creiem que no té lloc en una 
normativa  de participació que ha de vetllar i clarificar els canals i ajudar a fomentar la 
participació, no ha limitar –la per motius polítics o partidistes. 
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ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
 
Els grups municipals tenen molts altres mitjans de participació en la definició de les polítiques i 
actuacions municipals, més enllà dels processos participatius. Aquest Reglament reconeix 
l’impuls dels canals de la participació per part de tres actors: el govern; la ciutadania i la resta 
de Grups Municipals. Creiem fermament que tots els Grups Municipals han de poder impulsar 
canals de participació com a membres del consistori. Tanmateix, no es pot descartar el risc que 
una utilització excessiva d’aquest canal de participació el pugui posar en perill de 
deslegitimació.  

Es creu convenient que, com a mínim en aquesta primera fase de desplegament del nou 
sistema de participació ciutadana, s’assenyalin alguns límits i condicionants per a l’ús dels 
diferents canals establerts. La Disposició Final quarta permet, més endavant i en base a 
l’experiència, comprovar si els límits i condicionants són adequats. Tanmateix aquest 
reconeixement, tot i que amb limitacions, ja és una millora respecte el Reglament aprovat 
inicialment l’any 2014 en el qual no es contemplava l’impuls de cap procés participatiu, ni per 
part de la iniciativa ciutadana ni per la resta de Grups Municipals que no formaven govern.  

 

8.10. Article 29.2 El retorn del procés participatiu i la seva 
comunicació. Desena. Esmena d’addicció 
 
“Un  cop  finalitzat  el  procés  participatiu,  l’alcaldia o la persona o òrgan en qui delegui  ha  
de  comunicar  el  capteniment  del govern municipal  sobre l’impacte del  procés  en  l’actuació  
sotmesa  a  debat  en  un  termini  màxim  de  60  dies comptats des del lliurament de l’informe 
de resultats. La comunicació s’ha de fer de manera individualitzada a totes les persones que 
han participat en els debats i en un llenguatge  entenedor i accessible  a tota la població 
participant. També s’ha de publicar a la pàgina web municipal, a les webs de Districte i 
informar en els òrgans de participació pertinents de l’àmbit sectorial o territorial del procés 
participatiu per a coneixement general”. 
 
El  dret  a  la  informació  ha  de  ser  respectat  en  qualsevol  estat  del   procés participatiu,  
de manera  que tenir accés  a la totalitat de la informació afavoreix  la participació de qualitat i 
efectiva i tenir un retorn i una informació puntual del procés generen confiança i validen el 
procés de cara a tercers. Cal que l’administració  municipal  garanteixi  amb  tots  els  seus  
canals  i  formes  aquest dret a la informació. 
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ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Es comparteix el raonament i el contingut. Es proposa la  
redacció següent de l’article 29.2. 
 

2. Un cop finalitzats els actes i debats del procés participatiu, l’Alcaldia o la persona o 
òrgan en qui delegui ha de comunicar el capteniment del govern municipal sobre 
l’impacte del procés en l’actuació sotmesa a debat en un termini màxim de 60 dies 
comptats des del lliurament de l’informe de resultats. La comunicació s’ha de fer de 
manera individualitzada a totes les persones que han participat en els debats el procés 
que hagi deixat dades de contacte i en un llenguatge entenedor i accessible a tota la 
població participant. També s’ha de publicar a la pàgina web municipal, a les webs de 
Districte i informar en els òrgans de participació pertinent de l’àmbit sectorial o 
territorial del procés participatiu  per a coneixement general. 

 
 
 

8.11. Article 36.1 Els processos participatius preceptius. 
Onzena.- Esmena de addicció 
 
“c)  Projecte  urbanístics  de  barri    de  gran  envergadura  o  de  transcendència 

 especial.”  
 
Aleatorietat  del concepte  “gran envergadura  o de transcendència  especial”, ca l 

definir  i  delimitar  l’epígraf   millor  perquè  no  resulti  obert  a  interpretacions 

merament  partidistes. 
 

8.12. Article 36.1 Els processos participatius preceptius. 
Dotzena. Esmena de supressió 
 
“d) Disposicions municipals de rellevància ciutadana   especial .”  
 
Aleatorietat  del concepte  “gran envergadura  o de transcendència  especial”, ca l definir  i  
delimitar  l’epígraf   millor  perquè  no  resulti  obert  a  interpretacions merament  partidistes. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS. En els termes i justificació indicats a 
l’al·legació 5.13 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest 
informe. 
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8.13.Article 37.1  Concepte d’òrgan de participació. Tretzena.- 
Esmena d’addicció 
 
“ Els òrgans de participació són els mitjans de trobada entre la ciutadania i l’Ajuntament per 
informar, debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les 
actuacions municipals” 
 
Tal  com  ja s’ha exposat en l’esmena primera i desena, entenem  que el dret a intervenir ha 
venir acompanyat del dret a tenir a l’abast la informació necessària per  poder  participar.  
Sense  informació  no  hi  ha  possibilitat  de  participar  amb equitat  i  igualtat  de  condicions,  
i  per tant,  considerem  que  aquesta  dret  a la 
informació ha de veure’s reflectit en la norma. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els termes i justificació indicats a l’al·legació 5.14 de 
la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 

8.14. Article 42.1 Funcionament  dels òrgans de participació. 
Catorzena.- Esmena d’addició 
 
“Els  òrgans  de  participació  s’han de reunir almenys  3 cops l’any  o les vegades que 
s’estableixi en el seu reglament de funcionament” 
 
Per garantir que qualsevol òrgan de participació funciona i es útil a la ciutadania cal   garantir   
la   continuïtat,   una   periodicitat   adequada,   retorn,   accés   a  la informació.  Resulta  
impossible  garantir-ho  sense  una  periodicitat  que  permeti fer seguiment i donar continuïtat 
al debats i al treball organitzat. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els termes i justificació indicats a l’al·legació 7.10 
del senyor Antonio Mateo Sampedro que consta en aquest informe 
 
 

8.15. Article 42.2.Quinzena.- Esmena de modificació 
 
“Poden  ser  convocats  a  petició  d’una  tercera  part  dels  seus  o  de  les  seves membres,  en 
el qual cas el president o la presidenta o, en defecte d’aquests, el vicepresident  o la  
vicepresidència  haurà  de  tramitar  la  convocatòria.  Per a  la seva vàlida constitució, es 
requereix l’assistència d’un mínim  d ’una  tercera  part  d’una   cinquena   part   dels   seus   o  
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de  les  seves  membres,  sempre   que  la convocatòria  s’hagi fet almenys amb deu dies 
d’antelació” 
 
Per garantir el no bloqueig de l’òrgan creiem que cal rebaixar el nivell mínim de quòrums  per  
evitar  que  la  manca  de  quòrum  suficient  impossibiliti  l’acció  de l’òrgan i penalitzi als 
ciutadans que si volen participar. Volem evitar que els que no participen  o no troben al·licients  
a  continuar participant  limitin o bloquegin 
qualsevol òrgan de participació. 
 
 

8.16. Article 42.6. Setzena.- Esmena d’addicció 
 
“Igualment els òrgans competents  de l’Ajuntament  han de donar resposta a les propostes o 
peticions presentades pels òrgans de participació  en un termini d’un mes, sense prejudici del 
que preveu la regulació de cada òrgan en concret, o garantint  que la reben tots els membres 
de l’òrgan.” 
 
Garantir el retorn de la informació i de la interlocució de la ciutadania amb les institucions   i  
diferents  òrgans  i  canals  municipals  es  bàsic  per  poder  donar continuïtat  a  la  tasca  de  
qualsevol  òrgan  i  fonamentar  una  participació  de qualitat. Cal garantir i evitar que els 
processos s’eternitzin i els retorn restin inconcrets  en el  temps.  Cal  garantir  també que 
aquests  retorn es produeix  en forma  adequada per garantir la adequació de la mateixa al 
ciutadà. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR LES AL·LEGACIONS. En els termes i justificació indicats a l’al·legació 
5.18 i 5.22 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consten en aquest 
informe. 
 
 

8.17. Article 44  Compareixença dels responsables municipals 
davant dels òrgans de participació. Dissetena.- Esmena de 
modificació 
 
“Els responsables tècnics i polítics municipals han de comparèixer davant dels respectius òrgans 
de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria absoluta per majoria simple dels 
seus o de les seves membres perquè aquells expliquin alguna actuació concreta [... ]” 
 
Per garantir el no bloqueig de l’òrgan, demanar la majoria absoluta pot suposar massa 
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exigència i conduir al bloqueig i impossibilitat de prendre acords. Penalitzant  en darrer  terme  
aquells  ciutadans  o entitats  que si han participat, creiem que amb la majoria  simple dels  
presents es necessari si es garanteix el quòrum  necessari per prendre decisions i desenvolupar  
l’òrgan amb normalitat. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els termes i justificació indicats a l’al·legació 5.23 de 
la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 

8.18. Article 44. Divuitena.- Esmena d’addicció 
 
“[...] Aquesta compareixença s’ha de produir en un termini màxim d’un mes des de la recepció 
de la sol·licitud i la representació política no serà en cap cas delegable  en comissionats  o 
directius”. 
 
Cal garantir la representació  política  davant la ciutadania . En primer terme per la  necessitat  
de  garantir  que l’òrgan té els interlocutors  necessaris  per que la tasca realitzada pugui 
esdevenir assumible per l’executiu. En segon terme per complir  les  expectatives   
d’interlocució  de  la  ciutadania   i  potenciar  el  nexe d’unió entre representants  i 
representats  a traves de la interlocució directa. 
 
Creiem  que  es  important  complir les  expectatives  dels  ciutadans,  fonamentem el  nostre  
sistema  institucional  en una  democràcia  representativa,  i com a tal, creiem  que  aquesta  
representativitat  recau  en els  responsables  polítics  no en els tècnics, directors  o 
comissionats.  La representació  política  dels regidors  no es delegable  ni es desitjable  que ho 
sigui, per tant, cal garantir sempre la seva presencia  per  dotar  de  legitimitat  els  òrgans  de  
participació  ciutadana  a  la 
ciutat. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
 
Els Comissionats i Comissionades són nomenats per l’alcalde o alcaldessa i tenen la< 
consideració de responsables polítics, raó per la qual es mantenen en el redactat de l’article 45 
que es proposa:. 

Article 44 
Compareixences dels responsables municipals davant els òrgans de participació 
Els i les  responsables polítics municipals han de comparèixer davant els respectius 
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òrgans de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria simple dels seus o de 
les seves membres perquè aquells expliquin alguna actuació concreta relacionada amb 
l’objecte o sector propi del mateix òrgan. Quan sigui necessària una explicació de 
caràcter més tècnic, poden assistir amb la persona responsable tècnica competent. 
Aquesta compareixença s’ha de produir en un termini màxim de trenta dies des de la 
recepció de la sol·licitud. 

 
 

8.19. Article 45  La Presidència i les Vicepresidències. 
Dinovena.- Esmena de modificació 
 
 
“La Presidència i les Vicepresidències” 
 
Als   Consells   de   barri   proposem   la   creació   de   dos   vicepresidències ,  com exposarem 
més  endavant,  cal deixar constància  doncs en el títols dels epígrafs on es desenvolupen. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. La possibilitat que existeixi més d’una Vicepresidència, 
fet constatat en el Consell de Ciutat des de fa temps, és útil per al millor funcionament dels 
òrgans de participació i així es recull a l’article 45. La referència als Consells de Barri 
s’informarà més endavant en l’apartat corresponent. 
 
 

8.20. Article 45.1. Vintena.- Esmena de supressió 
 
“La  Presidència   dels  òrgans   de   participació   correspon   als  regidors  o  a  les regidores 
 o   òrgans   i   càrrecs   directius,   incloent -hi   els   comissionats   o comissionades,   
en  qui  delegui  l ’alcalde  o  l ’alcaldessa  ” 
 
Idem  esmena  divuitena.  Insistir  en la  importància  de complir  amb les expectatives  dels  
ciutadans. Fonamentem el nostre sistema institucional en una democràcia  representativa,  i  
com  a  tal,  creiem  que  aquesta  representativitat recau en els responsables  polítics no en els 
tècnics, directors o comissionats. La representació  política  dels  regidors  no  es  delegable,  ni  
es  desitjable  que  ho  
sigui, per tant, cal garantir sempre la seva presencia de representant  polític per 

dotar de legitimitat els òrgans de participació ciutadana a la ciutat. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. No és necessari que el Reglament detalli les facultats de 
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delegació que li pertoquen a l’alcalde o alcaldessa d’acord amb la normativa vigent. 
Es proposa el redactat següent de l’article 45.1: 
 

Article 45 

La Presidència i la Vicepresidència  

1. La Presidència dels òrgans de participació correspon a l’alcalde o l’alcaldessa.  

 
 

8.21. Article 45.2 La Presidència i les Vicepresidències. Vint-i-
unena.- Esmena de modificació 
 
“La Vicepresidència Primera ha de ser assumida per membres de l’òrgan que no tinguin la 
consideració  de membres de la corporació municipal o de personal al servei de l’Ajuntament  o 
qualsevol administració  pública [...]” 
 
Introduir   el   concepte    vicepresidència    primera   als   Consells   de   Barri   per 
desenvolupar  la creació d’una nova vicepresidència  de política de barri segona. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
L’article 45.2 ja fa referència a Vicepresidències en plural, no cal numerar-les. En tot cas les 
al·legacions referides als Consells de Barri s0’informaran en l’apartat corresponent. 
 
 

8.22. Article 45.2 La Presidència i les Vicepresidències. Vint-i-
dosena.- Esmena d’addicció 
 
“En els òrgans de participació d’àmbit territorial hauran de tenir una Vicepresidència Segona 
que serà assumida per un conseller municipal de la candidatura més votada al barri”. 
 
Proposem la creació de la figura de la vicepresidència  segona que ha de recaure en el 
conseller de la força amb representació al consell municipal més votada, a fi i efecte de donar 
una connexió polític-veïnal mes estreta entre veïns i representants polítics. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ en els termes que s’informen en l’apartat dels Consells 
de Barri. 
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8.23. Article 46 Comissió Permanent. Vint-i-tresena.- Esmena de 
modificació 
 
“Tots   els   òrgans   de   participació    poden   han   de   dotar-se   d’una   Comissió Permanent  
o de Seguiment  amb les funcions i la composició que determinin els seus reglaments  
respectius. 
 
Creiem que a fi i efecte de crear un espai que garanteixi la comunicació, retorns, treball i 
preparació dels diferents òrgans de participació es fa necessari instaurar una Comissió 
Permanent o Comissió de Seguiment a tot òrgan de participació a fi i efecte de generar una 
periodicitat i òrgan de treball i organització més eficaç 
i eficient. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. L’existència d’una Comissió Permanent a tots els òrgans 
de participació pot col·laborar a millorar el seu funcionament. Es proposa modificar l’article 46 
en aquest sentit amb el redactat següent: 
 

Article 46 
Comissió Permanent 
Tots els òrgans de participació han d’escollir una Comissió Permanent amb les funcions i 
la composició que determinin els seus reglaments respectius 

 
 

8.24. Article 47 Secretaria i actes de les sessions. Vint-i-
quatrena.- Esmena d’addicció 
 
“Els òrgans de participació han de comptar amb una secretaria, que aixeca acta dels debats 
celebrats en el si de l’òrgan de participació. L’acta és publica a la plataforma  digital  abans 
d’un mes per al coneixement  general  i es fa arribar a tots els membres de l’òrgan i per, si és 
el cas,   recollir aportacions o comentaris de qualsevol persona que hi pugui estar interessada.” 
 
Tal  com  s’ha  exposat  a  les  esmenes  primera,  desena,  tretzena  i  setzena,  es tracta  de  
garantir  la  necessitat  de  garantir  els  retorns  en temps  i  forma  a la totalitat  dels  
membres  d’un  òrgan  de  participació  per facilitar  la  informació  i que puguin treballar-la i 
accedir-hi. 
 
 



 

80 
 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els termes i justificació indicats a l’al·legació 5.25 de 
la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
5.25 
 
 

8.25. Article 52.1a) Composició del Consell de Ciutat. Vint-i-
cinquena.- Esmena de supressió 
 
“L’alcalde o l’alcaldessa, que n’ocupa la Presidència, la qual pot ser delegada en un regidor o en 
una regidora  o òrgan o càrrec directiu, incloent els comissionats o  c om i ssi onade s”  
 
Tal   com  s’ha   exposat  ja  a  les   esmenes   divuitena  i  vintena,  es  tracta  de fonamentar la 
obligatorietat de que la presidència dels òrgans de participació sempre ha de estar en mans  
d’un representant  polític electe i no es delegable 
en directors,  tècnics o comissionats. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  La importància que el Consell de Citat té en el sistema 
de participació dissenyat per aquest ¨Reglament aconsella que la presidència d’aquest òrgan 
correspongui a l’alcalde o alcaldessa que pot delegar en qualsevol altre membre de la 
Corporació. 
 
Es proposar modificar l’article 52.1 a) amb el redactat següent: 

Article 52 

Composició del Consell de Ciutat 

1. El Consell de Ciutat està integrat pels o per les membres següents: 

a) L’alcalde o l’alcaldessa, que n’ocupa la Presidència, la qual pot ser delegada en un 
altre membre de la corporació municipal.  

 
 

8.26. Article 55.2a) Vint-i-sisena.- Esmena de supressió 
 
“La  Presidència,  que  correspon  al  president  o  a  la  presidenta  del  Consell  de Ciutat. Es pot 
delegar la presidència de la Comissió Permanent en el regidor o la regidora   que   tingui   
atribuïdes   les  competències  en  matèria  de  participació ciutadana   o  en  òrgans  o  càrrecs  
directius,   incloent -hi  els  comissionats   o comissionades”  
 
Ja expressat en les esmenes divuitena, vintena i vint-i-cinquena. Reforçar de nou la  necessitat  
que  la  presidència   dels  òrgans  de  participació  se mpre  ha  de recaure en un representant  
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electe per la ciutadania. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. Incorporant els Comissionats i 
Comissionades com responsables polítics. Es proposa la redacció de l’article 55 següent: 
 

Article 55 

Comissió Permanent del Consell de Ciutat 

1. La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i el bon 
funcionament del Consell de Ciutat, així com d’assistir en les seves funcions a la 
Presidència. 

2. La Comissió Permanent està formada per: 

a) La Presidència correspon al president o a la presidenta del Consell de Ciutat qui la pot 
delegar en el regidor o la regidora o comissionat o comissionada que tingui atribuïdes les 
competències en matèria de participació b) Les persones que ocupen les dues 
Vicepresidències del Consell de Ciutat. 

c) Dues persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les 
persones procedents de cada un dels grups assenyalats a les lletres c, d, e, f, g i h de 
l’article 52. 

d) Un regidor o una regidora en representació de cada grup municipal, que sigui vocal 
del Consell de Ciutat. 

 
 

8.27. Article 57.4. Vint-i-setena.- Esmena de supressió 
 
“Es  poden formular  com a màxim dues propostes  d’acord al Consell Municipal per sessió del 
Consell de Ciutat, les quals han de ser trameses a aquell a través del seu vicepresident o de la 
seva vicepresidenta” 
 
Creiem  que  no  cal  d’entrada  limitar la  utilització  dels  mecanismes  de participació i 
incidència de que dota aquest reglament a la ciutadania. Serà l’ús i desplegament  d’aquesta  
normativa  la  que  ens  permetrà  revisar-ho  i  acabar d’ajustar-ho. Creiem que no cal posar 
limitacions als òrgans participació a l’hora d’interlocutar  amb els òrgans de representació  
política. 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
Com s’ha dit, les funcions dels òrgans de participació han de quedar suficientment regulades 
per evitar confusions i facilitar la seva realització. En una primera fase de desplegament 
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d’aquest nou sistema de participació definit al reglament, és prudent delimitar el nombre de 
propostes que el Consell de Ciutat pot fer. La previsió de la Disposició Final Quarta permetrà 
revisar si són poques o moltes, però d’entrada cal establir un màxim. 
 
 

8.28. Article 58.2 Sessió anual del Consell de Ciutat sobre l’estat 
de la ciutat. Vint-i-vuitena.- Esmena de supressió 
 
 “Per   tal   de   no   reproduir   el   debat   propi   del   Consell   Municipal ,   en   aquestes 
sessions  anuals  els o les representants  dels  grups municipals  en el Consell de  Ciutat   
actuen  com  a mers  observadors   sense  veu”  
 
Per analogia  amb  el  desenvolupament  a  Consell  Plenari  quan la Sindica  de la Ciutat  exposa  
el  seu  Informe  Anual,  creiem  que  els grups  han de posicionar i emetre la seva opinió 
política de qualsevol dels temes exposats . 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant l’argument presentat. Es proposa el redactat 
següent de l’article 58: 
 

Article 58 
Sessió anual del Consell de Ciutat sobre l’estat de la ciutat 
S’ha de fer una sessió anual del Consell de Ciutat sobre l’estat de la ciutat, en la qual el 
govern municipal ha de retre comptes sobre l’any finalitzat i ha de presentar les 
actuacions previstes per a l’any següent. 

 
 

8.29. Article 59 Els Consells de barri. Vint-i-novena.- Esmena de 
modificació 
 
“El  Consell  de  Barri  és  l’òrgan  de  participació  territorial  i  expressió  política bàsica en 
totes les qüestions referents al barri i d’enfortiment comunitari.[...]” 
 
Considerem els  barris  com a unitat bàsica d’incidència política i de participació dels  veïns  i  
les  veïnes.  Des  d’ERC  entenem  els  districtes  com  una desconcentració  administrativa  a 
mig desplegament cap a una descentralització política  real  i  per  tant,  com  demostra  la  
realitat  política  del  dia  a  dia,  la identificació  política  i  comunitària  dels  ciutadans  es  
amb  el  marc  amb el seu barri.   Els   veïns   s’identifiquen   amb  el  barri   i  es   el  seu  canal   
primari   de participació i incidència  en la vida publica  i comunitària.  Creiem doncs  que cal 
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donar en aquest reglament la consideració d’òrgan de participació polític i comunitari als 
Consells de barri, entenem que cal aprofitar els canals reconeguts 
per la ciutadania i no imposar els que el s s’imposa l’administració per treballar. 
 

8.30. Article 60.1 Composició i funcionament  dels Consells de 
Barri. Trentena.- Esmena d’addició 
 
“El regidor  o la regidora del districte nomena dos vicepresidències. La primera 
vicepresidència  recau sobre un dels membre s del Consell definits en el present article,  
escollit  per  una  majoria  de  2/3  dels  o  de  els membres  del  Consell. Aquest càrrec ha de 
recaure en un ciutadà o ciutadana de consens, amb una trajectòria  reconeguda,  vinculada 
a la vida social i/o associativa de l barri. La segona  vicepresidència  recau  sobre  el  
conseller  municipal  de  la  llista  més votada en el barri.” 
 
Proposem la creació d’una nova vicepresidència  segona que recauria inicialment en la figura 
del conseller de districte de la força més votada en aquell barri, però que  amb  el  
desenvolupament   futur  de  la  normativa   d’elecció  directa  dels consellers  municipals  de  
districte  permetria  escollir  al  conseller  més  votat en aquell barri de manera que estretarem 
el vincle participatiu i representatiu del consell amb els seus representants, i ens aproparíem a 
un model de rendició de comptes  més pròxim i proper a la ciutadania. 
 

8.31. Article 61.2 . Àmbit d’actuació i desenvolupament de les 
sessions dels Consells de Barri. Trenta-unena.- Esmena 
d’addició 
 
“Les sessions s’estructuren  en quatre  blocs; en primer  lloc s’aborden els punts fixats a 
l’ordre del dia, on necessàriament  s’ha d’incloure el retorn i seguiment dels  acords  
adoptats  en  anteriors  Consells  de  barri;  al  segon  lloc  es  debat sobre  les  actuacions  del  
territori,  al  tercer  bloc,  s’informa  de  l’estat  dels processos  participatius,  consultes  
ciutadanes  i  iniciatives  ciutadanes  d’interès pel barri, i en quart lloc, s’obre un torn de 
paraules per a la lliure exposició de la ciutadania”. 
 
Volem garantir mitjançant la divisió en quatre blocs de les sessions dels Consells de barri que 
hi hagi continuïtat i retorn per poder desenvolupar una participació més  fidelitzada  i 
profunda  de la ciutadania.  Creiem que la rendició de comptes, el treball  programat i la 
capacitat d’incidència en els òrgans de participació per part de la ciutadania es garanteix per 
part de l’administració municipal posant a 
disposició de les veïnes un canals clars, informats, estables i útils . 
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8.32. Article 61.3 (nou punt). Trenta-dosena.- Esmena 
d’addicció 
 
“Tota la documentació  a tractar en el Consell de Barri serà posada amb 5 dies d’antelació a 
disposició de tota la ciutadania a traves d’un espai fix per cada Consell de Barri a la 
plataforma digital de participació  de l’Ajuntament” 
 
De nou cerquem amb aquesta  esmena garantir el retorn i accés a la informació dels  
membres  del consell i de la ciutadania com s’ha de com s’ha exposat a les esmenes primera,  
desena, tretzena  i setzena. 
 
Afegim  una  esmena  per  crear  un  espai  digital,  dins  de  la  plataforma  digital utilitzada   
per  l’Ajuntament  a  fi  i  efecte  de  `foment  de  la  participació,  per garantir un espai estable 
i a l’abast dels ciutadans per poder mantenir un vincle 
continuat i un accés a la informació necessari per poder participar. 
 
 

8.33. Article 61.3 (actual). Trenta-tercera.- Esmena d’addicció 
 
“En  el  decurs  del  debat  del  Consell  de  Barri  els  ciutadans  i  ciutadanes  poden formular 
les preguntes i suggeriments  que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al  barri  les  quals  
hauran  de  ser  respostes  en un temps  màxim d’un mes.  Les sessions   son   obertes   a   tots   
els   ciutadans   i   ciutadanes   i   a  les  entitats   i associacions   del   barri,   les   quals   poden   
participar-hi   i   presentar   propostes oralment i per escrit les quals hauran de ser respostes 
pel canal demanat en un temps màxim d’un mes.” 
 
Com s’ha  exposat amb anterioritat,  l’objectiu d’aquesta  esmena  es garantir en temps  i  
forma  el  retorn,  en la  mesura  que  considerem  aquest  flux estable  és 
garant d’una participació de qualitat a curt, mig i llarg termini. 
 
 
 

8.34. Article 61.4 Trenta-quatrena.- Esmena de modificació 
 
“Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents bé del 
Districte  bé de l’Ajuntament,  els quals han de donar  resposta en menys d’un mes sobre 
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quina és l’actuació que dura a terme al respecte. 
 
De nou, com s’exposa  en diferents  esmenes,  fem una proposta  en el sentit de garantir  un 
flux  estable d’informació  per garantir una participació de qualitat i 
eviti la sensació de retorn i distancia de l’administració municipal. 
 

8.35. Article 61.5. Trenta-cinquena.- Esmena d’addició 
 
“El  Consell  de  barri,  a  través  de  la  Comissió  de  Seguiment,  podrà  proposar elevar  a la 
Junta de Portaveus del Districte  incloure  punts en l’ordre dels dia del  Plenari.  Si  la  Junta  
no  ho  considerés  oportú,  s’hauria  d’argumentar  per escrit”. 
 
Proposta  d’un  mecanisme  d’accés  i  resposta  dels  dictàmens  i  propostes  dels Consells de 
barri als Plenaris de Districte. 
 
 

8.36. Article 62.1 Règim de sessions dels Consells de barri. 
Trenta-sisena.- Esmena de modificació 
 
“Els Consell de Barri s’han de convocar com a mínim   un  cop  l’any  3 cops l’any o quan  ho  
proposi  el  regidor  o  la  regidora  delegat  o  delegada  per  l’alcalde  o l’alcaldessa al 
districte, [...]” 
 
Per garantir que els òrgans de participació, i concretament els Consells de barri, esdevinguin 
òrgans de participació útil, propera i de qualitat creiem que es fonamental  establir una 
periodicitat fixa, estable i continuada. 
 
 

8.37. Article 62.1. Trenta-setena.- Esmena de modificació 
 
“[...]  una desena part  una tercera part dels consellers o de les conselleres que conformen el 
Consell de Districte o per iniciativa ciutadana” 
 
Els partits ja tenim altres canals de seguiment i oposició, per convocar un consell de   barri   
creiem  que  cal   reforçar  el  grau   d’exigència   per  part  dels   grups municipals, tot cercant 
la necessitat de que almenys siguin dos grups municipals els necessaris per convocar un 
Consell de barri. 
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8.38. Article 62.1. Trenta-vuitena.- Esmena de supressió 
 
“[...]  una  quarta  part  dels  consellers  o  de  les  conselleres  que  conformen  el Consell  de 
Districte  o per iniciativa ciutadana d’acord amb el capítol 2 d’ aquest Reglament,  amb  un  
màxim  de  quatre  a  l’any  ” 
 
No volem  posar  límits  a la participació ciutadana,  creiem que es  parteix de la por a  morir  
d’èxit  en la  participació,  i  nosaltres  creiem que es  la contrari,  cal donar-li totes les eines a 
la ciutadania per trobar el punt just amb l’ús quotidià i ajustar  la  participació  i  els  canals  als  
usos  de  la  ciutadania .  Serà  l’ús  de  la 
ciutadania el que determinarà  el canal més eficaç d’incidència, i no a l’inrevés. 
 
 

8.39. Article 62.2. Trenta-novena.- Esmena de supressió 
 
“ Per  tal  de  no  fraccionar  debat s  i  abordar  situacions  que  superin  els  límits  d’un barri, 
a proposta dels presidents o de les presidentes dels Consells de barri, o de dos o més Comissions 
de Seguiment de Barri; poden o bé reunir-se conjuntament dos o més Consells de Barri, de 
manera ocasional o continuada, o bé abordar-se el debat a nivell de Districte.” 
 
A favor d’unir debats  i de fer consells  de barri amb temes compartits però com dèiem en 
l’esmena  anterior no volem posar màxims  a la participació ni topalls 
als canals de participació establerts per la ciutadania. 
 
 

8.40. Article 63.1 La Comissió de Seguiment dels Consells de 
Barri. Quarantena.- Esmena d’addició 
 
“Es   constituirà   una   Comissió   de   Seguiment   del   Consell   de   barri   que   serà 
l’encarregada  de  fer  el  seguiment  dels temes plantejats als anteriors Consells de Barri, de 
seguiment de la redacció de les actes i preparar l’ordre del dia de les següents sessions” 
 
Exposat en anteriors esmenes. Es cerca garantir els retorns com a estàndard necessari  per  
garantir  una  participació  de qualitat,  informada,  critica  i responsable. 
 
 

8.41. Article 63.2. Quaranta-unena.- Esmena de modificació 
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“La comissió de seguiment del Consell de Barri, es constituirà  de manera flexible  

quatrimestralment  en cada barri, sota les següents premisses: [...]” 
 
Establim  un  regim  de  reunions  qualificat  a  fi  i  efecte  de  conferir  a  aquesta comissió  de  
seguiment  un  òrgan  estable  que  permeti  la  planificació,  retorn  i treball  d’una manera  
més  eficaç i enfortidora  de la participació als Consells de barri.  Enfortir  la  comissió  de  
seguiment  i  dotar-la  de  capacitat  de  treballa organitzat  i  planificat  en  el  temps  creiem  
que  ha  de  servir  per  dinamitzar, 
organitzar i fer mes eficaç l’òrgan de participació dels veïns i veïnes als barris. 
 
 

8.42. Article 63.2c). Quaranta-dosena.- Esmena de supressió 
 
 “Hi  pot  estar  representada la  ciutadania  inclosa  en  el  registre  Ciutadà ,  quan  el  seu  
nombre  al  barri  sigui  significatiu .”   
 
Creiem que es donar-li rellevància política i representativa a quelcom que no en té. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS. 
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4 en els termes i justificació indicats a la resposta 
a les al·legacions 4.6, 4.7 i 4.8  de CUP, CAPGIREM BARCELONA que consten en aquest informe. 
 
 

8.43. Article 65.1 . Quaranta-tresena - Audiències  públiques o 
fòrums  ciutadans. Esmena d’addició 
 
“[...] En el cas dels districtes està regulada per les Normes Reguladores del Funcionament dels 
Districtes i pels reglaments de cada districte però en cap cas el seu número  serà inferior al 
número de Consells de Districtes.” 
 
Volem  garantir  amb  aquesta  esmena  que  l’òrgan  no  perd  la  seva  utilitat  i essència  com  
a  òrgan,  conferint-li   un  lligam  o  possibilitat  de  traducció  en iniciativa política. Tot 
garantint la continuïtat i periodicitat en el temps. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els termes i justificació de l’al·legació 7.19 del 
senyor Antonio Mateo Sampedro 
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8.44. Quaranta-quatrena.- Esmena de supressió Article 65.2 
 

“  L’alcalde  o  l’alcaldessa  o  per  delegació  seva,  el  regidor  o la regidora  amb competència  
en la matèria,  o òrgan  o càrrecs directius, inclosos comissionats o comissionades[...]” 
 
Tractat  en  esmenes  anteriors,  es  tracta  de  garantir  sempre  la  presencia  d’un 
representant electe als diferents òrgans de participació, i evitant que el seu lloc sigui delegable 
en personal tècnic, director i comissionat. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. D’acord amb els arguments realitzats anteriorment en 
articles similars. Es proposa na nova redacció de l’article 66 (abans 65): 
 

Article 66 

Audiències públiques  

1.L’audiència pública, prevista a l’article 31 de la Carta Municipal, tant d’àmbit ciutat 
com de districte, és la trobada en una data determinada dels o les responsables 
municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i 
debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o 
programa d'actuació. Es pot realitzar a través de la plataforma digital quan sigui 
possible, si així es demana. En el cas dels districtes està regulada en la seva composició, 
funcions i convocatòria per les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i 
pels reglaments de cada districte. 

2. L’alcalde o l’alcaldessa o, per delegació seva, el regidor o la regidora, o el comissionat 
o comissionada amb competència en la matèria, pot convocar audiències públiques, per 
decisió pròpia o a proposta del Consell Municipal o del Consell de Ciutat o bé a iniciativa 
ciutadana d’acord allò establert a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 8 d’aquest 
Reglament. En el cas de convocatòries dirigides a persones menors de 16 anys, també es 
pot fer a petició de tres centres educatius de la ciutat. 

3. Durant un termini no inferior a quinze dies abans de la sessió, s’ha de publicar en la 
plataforma digital la informació relacionada amb el tema que serà objecte de debat. 

 
 
 

8.45. Article 70.2 Àmbit territorial  de les consultes ciutadanes. 
Quaranta-cinquena.- Esmena d’addició 
 
“Excepcionalment,  es poden convocar consultes ciutadanes d’àmbit de districte  i de  barri,   si  
l’afectació   del   resultat  és  tan  singular  que  es  pot  determinar clarament aquest àmbit 
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territorial.” 
 
 
Des d’ERC creiem que cal establir el barri com a unitat mínim de consulta ja que creiem que es 
al barri on resideix la unitat mínima on la ciutadania es sent identificada,  Creiem que  la  
traducció  d’aquesta  identificació  es vehicula políticament  dotant-los  de la capacitat de ser 
consultats com a veïns d’un barri concret. Entenem el barri com a unitat política mínim pels 
veïns i veïnes que perceben el Districte mes com unitat administrativa que com a unitat 
política. Creiem doncs  que can prioritzar els canals  o mitjans  que els veïns identifiquen con 
útils i propers per afavorir la participació de la ciutadania en l’esfera que els es més propera  i 
comuna. 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ . Amb els termes i justificació de l’al·legació 4.16 de 
CUP, CAPGIREM BARCELONA. 
 
 

8.46. Article 72.1. Quaranta-sisena. Esmena de modificació 
 
“Els  resultats   de  les  consultes   no  vinculen  s’eleven  al  Consell  Municipal  o Consell de 
Districte, on els grups municipals hauran de manifestar el seu capteniment  per  que  s’aprovi  
l’acord  corresponent,  indicant  si accepten o no els seus resultats” 
 
Les consultes promogudes per la ciutadania han de ser debatudes en darrera instancia al 
Consell Municipal on els grups municipals hauran de posicionar-se davant d’un determinat 
resultat i el govern expressar públicament el seu posicionament  polític efectiu respecte  el 
compliment  de la consulta ciutadana i 
el resultat de la mateixa. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant els arguments presentats. Es proposa 
modificar l’article 72 (ara 904, amb la nova ordenació dels articles) amb el redactat següent: 
 

Article 94  
Efectes de les consultes ciutadanes 
1. Els resultats de les consultes es traslladen al Consell Municipal perquè els grups 
municipals puguin manifestar el seu posicionament, al respecte. Aquest trasllat s’ha de 
produir dintre dels dos mesos posteriors a la celebració de la consulta, sens perjudici dels 
terminis establerts en el Reglament Orgànic Municipal. Posteriorment, l’Ajuntament ha 
d’informar la ciutadania de quina serà la seva actuació amb relació al resultat que hagi 
obtingut.  
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2. No s’exigeix un mínim de participació en la consulta ciutadana perquè es prengui en 
consideració el seu resultat. 

 
 

8.47. Article 73.3a) Promoció  de les consultes ciutadanes. 
Quaranta-setena.- Esmena de modificació 
 
“A  2/5 parts una majoria simple dels o de les membres del Consell Municipal” 
 
Apostem   per   que   la   promoció   d’una   consulta   ciutadana   a   proposta   dels 
membres   del  Consell  Municipal  tingui  al  menys  una  majoria  simple  pel  seu 
desplegament. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Aquesta proposta és més restrictiva i es considera 
que no és necessari perquè en tot cas haurà de passar per acord de ⅔ del Ple Municipal. 
 
 

8.48. Article 74.1 Acord d’aprovació de les consultes 
ciutadanes. Quaranta-vuitena.- Esmena d’addicció 
 
“Correspon al Consell Municipal i als Consells de Districte, quan l’àmbit de la consulta  sigui  
districte  o barri,  ratificar les consultes ciutadanes  si compleixen amb els requisits exposats 
en l’article 71.3 d’aquest  mateix reglament .” 
 
Creiem que ni el Consell Municipal ni el Consell de Districte han de posicionar-se prèviament  
al desenvolupament d’una consulta sorgida de la ciutadania.  Un cop recollides les signatures i 
passat el filtre de l’article 71.3 (evita NIMBY’s i atacs a drets fonamentals) el Consell Plenari, 
cercant el foment de la participació, el que ha  de  fer es ratificar l’inici de les  mateixes,  en 
cap, evitar-les  o tenir potestat política per coartar les consultes nascudes i vehiculades per la 
ciutadania sinó es que incompleixen l’article 71.3 d’aquest mateix Reglament. Defensem que 
en aquesta cas haurà de ser govern municipal qui justifiqui i posicioni legal i políticament  
aquesta  impossibilitat  per vulneració dels  drets  fonamentals,  i en tot  cas  seran  els  
Consells  Municipal s  de  ciutat  i  districte  els  encarregats  de 
ratificar la consulta si aquesta s’adequa a la normativa. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  Per a una millor reguulació es proposa 
un nou redactat de l’article 74: 
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Article 74 
Acord d’aprovació de les consultes ciutadanes 
1. Correspon al Consell Municipal aprovar les consultes ciutadanes. Si són d’àmbit 
districte, cal, prèviament, informe del Consell de districte sobre la seva procedència. 
2. Aquest acord requereix l’aprovació dels dos terços dels o de les membres del Consell 
Municipal i ha d’incloure, com a mínim, el text de la pregunta o preguntes o proposta o 
propostes sotmeses a votació, les persones cridades a participar-hi i l’àmbit territorial en 
el qual s’hagi de realitzar la consulta. 
3. Quan la consulta provingui d’una iniciativa ciutadana de les previstes a l’apartat 2 
lletra f) de l’article 8 que hagi recollit les signatures vàlides suficients, el Consell 
Municipal només pot denegar, per majoria simple la seva realització si no s’adequa a 
l’ordenament jurídic. 
4. En el moment d’aprovar la consulta ciutadana, els grups municipals  poden manifestar 
si acceptaran els resultats, indicant, si és el cas, els termes de la seva acceptació. 
5. L’acord d’aprovació de la consulta ciutadana s’ha de publicar al diari oficial que 
correspongui i al web municipal. 
6. El Consell Municipal ha d’acordar també, per majoria, el nom de les persones que 
proposa que formin part de la Comissió de Seguiment de la Consulta,  d’acord amb allò 
que estableix l’article 89 d’aquest Reglament. 

 
 

8.49. Article 74.2. Quaranta-novena.- Esmena de modificació 
 
“Aquest acord requereix   l ’aprovació  dels  dos  terços  del s  o  de  les  membres  de  la   
corporació  la ratificació  del  Consell  Municipal  o del Consell  de Districte  quan l’àmbit de la 
consulta sigui el districte o el barri” 
 
Com  ja  s’ha  expressant  en esmenes  anteriors,  creiem que  el  Consell  Plenari, cercant el 
foment de la participació, ha de inhibir-se de posicionar-se i limitar-se a ratificar l’inici de les 
mateixes tant si son a nivell de ciutat per part del Consell Municipal,  com  si  ho es  a  nivell  de  
barri  o Districte,  on es  farà  per part  de l Consell de Districte 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  En els termes indicats a l’al·legació 8.48 
anterior. 
 

 
8.50. Article 80.1 Documentació  pública. Cinquantena.- Esmena 
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de modificació 
 
“S’han   de   publicar   a  la  plataforma   digital   tots  els   informes   tècnics    més importants 
relacionats amb la consulta [...]”. 
 
Creiem  que  s’ha  de  publicar  i  donar  accés  a  tota  la  informació  disponible  i restar-li 
aleatorietat política  a l’article. La informació,  documentació i convocatòries  han de 
ser accessibles en tot moment i en la seva totalitat. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació: 
És difícil determinar aquesta totalitat de documents perquè sempre es pot considerar 
necessari algú que no s’hagi previst. Es proposa mantenir el criteri d’informes “més 
importants” i preveure la possibilitat de reclamar més documents a proposta ciutadana, de la 
comissió de seguiment, del qualsevol grup municipal.  
Es proposa la modificació de l’article 80: 
 

Article 80 
Documentació pública 
S’han de publicar a la plataforma digital: 
a) Els informes tècnics, així com la documentació rellevant, relacionada amb l’objecte de 
la consulta, almenys quinze dies abans del inici del període de debat públic. 
b) La informació sobre els actes organitzats durant el període de debat públic i els 
resultats d’aquests actes. 
c) Els informes de la Comissió de Seguiment i de la Comissió d’Empara sobre les diverses 
qüestions que se li plantegin en relació a la consulta. 

 
 

8.51. Article 93.1 Màxim de consultes ciutadanes  Cinquanta-
unena.- Esmena de modificació 
 
“Si no s’estableix  el període  indicat a l’article següent,  durant cada any natural només  es  
poden  celebrar  un màxim  de  tres  consultes  ciutadanes.  A  aquests efectes una consulta 
múltiple compta com a una única consulta  es tendirà a agrupar  les consultes mitjançant les 
consultes múltiple”. 
 
No creiem que inicialment s’hagi de limitar el número de  consultes,  una ciutat amb 10 
districtes i 72 barris creiem que no cal limitar el número de consultes i l a participació  de  la  
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ciutadania  d’entrada.  Podem  caure  sinó  en  el  contrasentit d’haver de prioritzar barris, 
problemàtiques  o àmbits i caure en un problema de col·lisió de drets. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
Els canals de democràcia directa són importants i necessaris per contribuir a consolidar el 
sistema democràtic. Tot i així, cal cridar a la ciutadania a votar amb una certa lògica i previsió. 
És en aquest sentit que per economia de temps i de recursos és convenient limitar-les a un 
màxim a l’any.  

L’article 9 de la llei 10/2014 de Consultes Populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana estableix també un màxim de tres l’any. En aquesta primera fase de 
desplegament d’aquest canal de participació poc experimentat a Barcelona i a casa nostra, és 
prudent establir cauteles per evitar la seva banalització i mala praxi. En tot cas sempre es 
podrà modificar aquest límit d’acord amb la Disposició fina quarta.  

 

8.52. Article 95.1. Cinquanta-dosena.- Esmena d’addició 
 
“La ciutadania té dret a fer arribar a les autoritats municipals les comunicacions que consideri 
oportunes sobre el funcionament dels serveis públics o l’estat de la ciutat.  L’Ajuntament  ha  
d’informar  sobre  la  tramitació  que  els  doni  i  donar resposta en un termini màxim de 30 
dies” 
 
En  la  mateixa  línia  exposada  en  esmenes   anteriors,   l’objectiu  cercat  es  la garantia  el 
retorn en temps  i forma  com a estàndard basic per una participació de qualitat i sostinguda 
en el temps. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant els arguments indicats. Es proposa la redacció 
següent de l’article 95.1: 
 

Article 95 
Suggeriments, incidències i queixes de la ciutadania sobre el funcionament dels serveis 
públics 
1. La ciutadania té dret a fer arribar a les autoritats municipals les comunicacions que 
consideri oportunes sobre el funcionament dels serveis públics o l’estat de la ciutat. 
L’Ajuntament ha d’informar sobre l’estat de la seva tramitació i  ha de donar resposta en 
un termini màxim de trenta dies.  
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8.53. Article 105.1b). Cinquanta-tresena.- Esmena d’addició 
 
“Per  als  òrgans  de  participació:  anunci  de  les seves  reunions,  tota la documentació  a 
tractar, l’ordre del dia i els actes de les sessions” . 
 
Els  espais  habilitats  a la plataforma  digital  pels  òrgans  de participació han de garantir  
també  el  accés  a  la documentació  i informació generada  i necessària per participar en els 
diferents òrgans. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant els arguments indicats. Es proposa la redacció 
següent de l’article 105.1 
 

Article 105 
Continguts mínims de la plataforma digital. 
1. Els continguts mínims de la plataforma digital són els següents: 
a) Per als processos participatius ha de garantir com a mínim: obrir comentaris, la 
convocatòria pública per a les trobades presencials i registres públics de reunions, 
col·lecció de l'apartat de propostes i una secció de suport a propostes. 
b) Per als òrgans de participació: anunci de les seves reunions, l'ordre del dia i els actes 
de les sessions, així com la documentació rellevant que es pugui aportar en cada cas. 
c) Per a les iniciatives ciutadanes:  facilitar la difusió de les propostes admeses a tràmit 
així com  la recollida de signatures quan estigui garantida la identitat de la persona 
signant. 
d) Per a les consultes ciutadanes, un espai clar i diferenciat que permeti l’accés a la 
informació relacionada i, quan sigui possible, el vot electrònic. 

 
 

8.54. Cinquanta-quatrena.- Esmena d’addicció 
 
3.   En   el   mateix   termini   d’un   any,   cal   iniciar   la  revisió  de  les  Normes Reguladores 
de Districte i la normativa a fi i efecte de garantir l’elecció directa de consellers municipals  
de Districte. 
 
Donat  que  actualment   els   òrgans   de  participació  ciutadana  es  regulen  en normatives  
diferents,  creiem  que  el  procés  de  reforma  de  la  participació  no estarà tancat fins que 
s’entomi la revisió de les Normes reguladores de Districte i   s’entomi   la   regulació   de   
l’elecció  directa   dels   consellers   municipals   de Districtes. 
 
Per  Esquerra  republicana   de  Catalunya  es  fonamental   l’elecció  directa  dels consellers 
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municipals de Districte en al mesura que considerem que avancem la descentralització  política  
real  i  apropem  representants  i  representats.  Creiem que es una figura cabdal per crear 
aquest vincle de relació, assumpció de responsabilitats  i proximitat a la ciutadania,  necessari 
per fer política de servei 
amb els barris i les veïnes i veïns. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. Acceptant els arguments indicats, però 
amb un termini de divuit mesos per assegurar la seva realització El redactat proposat és el 
següent: 
 

Disposició final cinquena 
Modificació de les Normes reguladores del funcionament dels districtes. 
El Govern municipal promourà la modificació de les Normes Reguladores del 
funcionament dels districtes, aprovades definitivament pel Plenari del Consell Municipal 
el 28-09-2001 per tal que, en un termini màxim de divuit mesos comptats des de 
l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es pugui presentar a l’aprovació del Consell 
Municipal. 

 

8.55. Cinquanta-cinquena.- Esmena d’addició 
 
4. Renovades  les Normes Reguladores  de Participació  Ciutadana i les Normes Reguladores  
de  Districte  que  se’n  deriva,  s’iniciarà  el  procés  d’unificació  de tota  la  normativa  de  
participació  en un sol  reglament  de  participació  de  la ciutat 
 
Creiem que es necessari disposar d’una normativa de participació ciutadana unificada en un 
únic reglament que permeti a la ciutadania un accés clar a tot el mapa d’òrgans de participació 
existents a la ciutat. La simplificació i claredat de l’accés   a  la  normativa,   son  juntament   
amb  els  requeriments   d’accés   a  la informació  i  al  retorn,  que  hem  vingut  esmenant  en  
diferents  articles  de  la normativa, pilars basics pel foment d’una participació ciutadana de 
qualitat permanent. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Amb el redactat següent 
 

Disposició addicional cinquena 
Compilació de les normes de participació 
L’ajuntament ha de promoure la compilació de les normes que afecten la participació per 
facilitar la seva utilització. 
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9. Associació Músic Cultural Mas Guinardó 
(Les al·legacions han estat presentades en vermell i negreta) 
 

9.1  Article 4  
(Les al·legacions estan en vermell i negreta) 
 
Definicions 
e) Devolucló/Retom.-Informació pel que fa als resultats, les conseqüències o l'impacte que ha 
tingut una determinada actuació que, prèviament, s'havia anunciat i/o sol·licitat. per la 
ciutadania. 
 
g) Equipaments cívics de proximitat.- Edificis o espais amb un cert grau de polivalència que, 
essent de titularitat  pública  municipi,  en  general,  d'un  àmbit  d’influència  limitat  dins  del 
terme  municipal  de Barcelona, presten serveis, amb un cert nivell d'integració, de caràcter 
educatiu, cultural, social, d'atenció al ciutadà, esportiu o de participació ciutadana, amb 
independència del seu model organitzatiu, sempre que aquesta estigui dins dels marges  
legals i normatius 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació. 
 
Les actuacions a les que fa referència la “devolució / retorn” són les que “prèviament s’han 
anunciat” i es poden haver realitzat a proposta ciutadana o a proposta institucional, no cal 
insistir en aquest punt. 
Pel que fa a l’afegit “cívic” no es considera necessari perquè els equipaments escolars, de salut, 
de serveis socials, també són considerats equipaments de proximitat. Posar l’adjectiu cívic pot 
confondre i reduir la interpretació als centres cívics o similars. 
L’última referència a les actuacions “dins dels marges legals i normatius” és innecessària 
perquè les actuacions públiques estan sotmeses al principi de legalitat i no cal reiterar-lo a 
cada article. 
 
 

9.2.  Article 9 
Signatures necessàries per a la tramitació d'una iniciativa ciutadana 
4. Les iniciatives per a la convocatòria d'un Consell de Barri (han de recollir l’1,5% de signatures 
vàlides de la població total amb un mínim de 40 i un màxim de 700, se han de articular a 
través  de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri,dintre les funcions que se 
especifiquin en les Normes Reguladores i Funcionament dels Districtes. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
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Justificació. 
Les iniciatives ciutadanes s’han de presentar a l’ajuntament per tal que mitjançant la seva 
presidència de l’òrgan de participació concret es faci la convocatòria. 
Capítol 4: Els òrgans de participació 
 
 
 

9.3. Article 38 
Àmbit objectiu 
3. Els òrgans de participació d’àmbit sectorial han de tenir una denominació que identifiqui el 
segment de l'acció municipal en el que han de realitzar les seves funcions degudament 
reguladas. 
  
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació. 
 
És redundant. Les funcions dels òrgans de participació estan regulades al seu reglament de 
funcionament. 
 
 

9.4. Article 39 
Composició dels òrgans de participació 
  
b) Ciutadans i ciutadanes escollits directament o d'entre les entitats de l’àmbit objecte de 
l’òrgan de què es tracti.  El nombre  és  fixat  pel respectiu  reglament intern de  funcionament  
que  pot  reservar  a  unes determinades entitats especialment significatives fins a 1/3 part del 
total de membres. 
e) Potestativament, poden formar-ne part persones expertes professionalment (i de 
reconeguda vàlua) dins de l’àmbit específic de l’òrgan,  en una proporció màxima  de fins a un 
terç dels  seus  o de les  seves membres. Aquestes persones expertes s'han de consensuar 
entre les persones que formen part de l’òrgan que estan vinculades a I’Ajuntament i les 
persones que formen part de l’òrgan que no estan vinculades a I'Ajuntament.  Després d'haver 
intentat tres vegades el consens sense aconseguir-lo, l'acord per la seva admissió  requeriré 
una majoria de 3/5 parts de les  esmentades persones  vinculades i no vinculades a 
I'Ajuntament. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
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Justificació. 
 
El nombre de ciutadans i ciutadanes que poden formar part de l’òrgan de participació es 
determina al reglament de funcionament en el moment que s’aprova pel Consell Municipal.  
 
 
Pel que fa al caràcter de professionals de les persones expertes que en poden formar part 
d’aquests òrgans el considerem innecessari perquè la seva expertesa pot obeir a qualsevol 
altra causa. 
  

9.5. Article 41 
Funcions dels òrgans de participació 
 
Article 45 
La Presidència i la Vicepresidència 
4.La durada del càrrec de vicepresident o de vicepresidenta es determina en l'acord de creació, 
però no pot ser superior a quatre dos anys, tot i que es pot repetir, com a màxim un cop més. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació. 
 
D’una banda cal plantejar, que les dades dels càrrecs siguin similars a les del mandat. D’altra 
banda, cal mantenir la possibilitat de repetir en l’exercici d’aquestes funcions si l’òrgan, per les 
majories establertes en el seu reglaments de funcionament, així ho acorda. 
 
 

9.6. Article 52 
 
Composició del Consell de Ciutat 
e) Fins a vint-i-cinc vint  persones representants de les institucions  -significatives de la ciutat, 
nomenades  pel Consell  Municipal a proposta  de  !'alcalde o l’alcaldessa.  Cada  institució  
nomenada  ha de designar  la persona física que l'hagi de representar. 
f) Fins a quinze vint-i-cinc persones representants de les associacions que figurin en el Fitxer 
General d'Entitats Ciutadanes, que es presentin per ser elegides mitjançant votació en la 
plataforma digital  i 1/3 per sorteig aleatori entre les que no hagin estat escollides, que les 
mateixes associacions han d’elegir 
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g) Fins  a quinze deu  persones  de  renom ciutadà, (8 dones i 7 homes)(5 dones i 5 homes) 
nomenades  pel Consell Municipal a proposta de !'alcalde o l'alcaldessa i escoltats els grups 
municipals i el Consell de Ciutat. 
h) Fins a vint-i-cinc ciutadans i ciutadanes, que es presentin per  ser elegides nomenats per 
l'alcalde o l'alcaldessa, segons el resultat de la votació a la plataforma digital o presencial, 
que  ells  mateixos han d’elegir, quinze dels o de les quals (13 dones i 12 homes), entre les 
persones inscrites en el Registre Ciutadà i els o les altres deu (6 dones i 4 homes) mitjançant 
sorteig aleatori del padró municipal que prèviament han manifestat la seva voluntat de 
participar i implicar-se per ser membres del Consell de Ciutat; En el cas que no s’aconsegueixi 
el nombre de persones interessades per cobrir els llocs necessaris, s'aplicarà la fórmula de 
sorteig / aleatori, presencial, o es cobrirà amb altres persones o entitats de l'altre àmbit 
tenin amb compte, cercant la proporcionalitat d'edat, gènere sector temàtic i procedència. La 
tria s'ha de fer intentant assolir l'equilibri territorial i demogràfic dels districtes 
  
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació. 
 
La composició del Consell de Ciutat ha estat revisada pel Dictamen d’aquest òrgan que ha 
manifestat el seu acord amb aquesta formulació. No es troben arguments que fonamentin la 
seva modificació. 
 
 
 

9.7. Article 55    
Comissió Permanent del Consell de Ciutat 
  
e) Dos Una persona vocal del Consell de Ciutat, escollida a aquest efecte, entre les persones 
procedents deis grups assenyalats a les lletres e, d, e, f, g i h de l'article 52. 
  
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els termes i justificació de l’al·legació 8.26 del Grp 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
 

9.8. Article 56 
Funcions del Consell de Ciutat 
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k) Assistir als plenaris del Consell Municipal, tan de Ciutat com de Districte amb veu però 
sense vot per tots els temes de màxim interès i rellevància ciutadana. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació. 
 
El Consell de Ciutat té legitimació per comparèixer davant el Consell Municipal per presentar 
l’informe de les seves actuacions durant l’any. Això suposa una gran novetat respecte 
regulacions anteriors. No es pot pretendre que el Consell de Ciutat pugui intervenir, de manera 
regular en les sessions  del Consell Municipal o del Districte, perquè seria una exageració de la 
seva legitimació i una interferència en el funcionament dels òrgans representatius. 
 
 

9.9. Article 62 
Règim de sessions dels Consells de Barri 
Els Consells de Barri s'han de convocar com a mínim un dos cop l'any i en la forma les que es 
determini el el Reglament d’Organització i funcionament dels districtes o quan ho proposi el 
regidor o la regidora delegat  o delegada par l'alcalde  o  l'alcaldessa al districte.  una desena 
part  deis consellers  o de  les conselleres que conformen el Consell de Districte o per iniciativa 
ciutadana, sol licitada raonadament i per escrit a la Comissió de Seguiment.  · 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4 en els termes i justificació indicats a la resposta 
a les al·legacions 4.6, 4.7 i 4.8  de CUP, CAPGIREM BARCELONA que consten en aquest informe. 
 
 
 

9.10. Article 100 
Funcions 
Són funcions d'aquests òrgans de participació en els serveis o equipaments municipals, les 
següents: 
b) Debatre les línies principals de planificació o programació que ha de presentar regularment 
la direcció o coordinador  de l'equipament o el servei. 
d) Les que determini el plec de prescripcions tècniques en l'acord de  creació 
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ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació. 
No cal diferenciar les funcions de coordinació o direcció perquè als efectes d’aquest article són 
sinònimes. D’altra banda el que marca el funcionament d’aquests òrgans de participació no té 
relació amb cap plec de prescripcions tècniques. És una decisió municipal no contractual. 
 
 

9.11. Article 109 
La gestió cívica d’equipaments i serveis municipals 
1. Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de 
lucre i que no  representin interessos  econòmics   mercantilistes,  poden  exercir  
competències.  municipals,   o  participar en nom de I'Ajuntament en la gestió de serveis o 
equipaments la titularitat dels quals correspongui a altres administracions públiques. 
5. L'Ajuntament com a responsable i tutor, ha de vetllar perquè la gestió de l'equipament, 
s'ajusti i compleixi les normatives i lleis vigents. 
  
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació. 
L’article 34 de la Carta Municipal determina: “Les entitats, les organitzacions i les associacions 
ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals o participar en nom de 
l'Ajuntament, en la gestió de serveis o equipaments la titularitat dels quals correspon a altres 
administracions públiques. La gestió cívica de competències municipals es pot utilitzar per a les 
activitats i els serveis susceptibles de gestió indirecta, té sempre caràcter voluntari i no lucratiu 
i s'adjudica mitjançant concurs públic quan hi hagi diverses entitats o organitzacions amb 
característiques idèntiques o semblants” 
 
No cal anar més enllà, creiem que el redactat de la Carta i de l’article 109 del Reglament no 
provoquen confusió i no cal insistir en el caràcter no lucratiu d’aquestes associacions. D’altra 
banda no cal reiterar l’obligació de l’ajuntament, ja que l’administració pública té com a 
obligació la de complir i fer complir les lleis. 
 
 
 
 

10. CCOO- Secretaria de política territorial, acció social i 
migracions 
 
 

10.1.Al-legació 1. Article 6, apartat 3 
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Incorporar: ..suport tècnic assessorament a les persones  entitats  interessades... 
 
Valorem  molt  el paper  de la societat  organitzada  i, com  que  sovint  algunes 
organitzacions  no tenen suficients  recursos,  ens sembla  oportú esmentar  de manera 
explícita la possibilitat de rebre suport des de I'Administració, tot i que podríem entendre que 
resta implícita aquesta possibilitat. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant l’argumentari. Es proposa la redacció següent 
de l’article: 
 

Suport tècnic i econòmic de l’Ajuntament i despesa màxima realitzada per la Comissió 
Promotora 
1. L’Ajuntament ha d’oferir suport tècnic i assessorament a les persones i entitats 
interessades en promoure iniciatives ciutadanes 

 
 

10.2. Al·legació 2. Article 19. Promoció del procés participatiu. 
 
Afegir: " Les  entitats  i associacions  ciutadanes,  degudament  registrades 
d'acord   amb   la   normativa   d'aplicació,   podran   promoure   processos 
participatius  com  a  entitats  reconegudament  representatives  en  el seu àmbit, i a la 
pròpia ciutat, sempre que acreditin  el nombre  de persones associades  i empadronades  a 
la  ciutat  de Barcelona  d'acord  amb   els barems especificats a l'article 9". 
 
És  una  aportació  que  vol  posar  en  valor,  estimular  i afavorir  la  capacitat 
d'organització   social,   sigui   sectorial,   territorial,   o   en   funció   d'interessos col·lectius, 
com una riquesa de la ciutat que cal que es vegi reconeguda  en el Reglament. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació. 
La iniciativa ciutadana per promoure processos participatius està recollida a l’article 8 però cal 
acreditar l’interès ciutadà amb un mínim de signatures. Al món associatiu, a diferència del món 
sindical no existeix el concepte “sindicat més representatiu”. En el mon laboral aquesta 
qualitat de “més representatiu” s’assoleix en funció del nombre de membres dels comitès 
d’empresa que en l’àmbit  concret té un determinat sindicat. En l’àmbit associatiu això no 
existeix, raó per la qual el concepte de “major representativitat” és difícil de determinar i pot 
ser objecte d’interpretacions interessades. 
 

10.3. Al·legació 3. Article 39. 
 
Afegir, després de l'apartat b 
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Es vetllarà per garantir queles associacions i organitzacions reconegudament 
representatives   sectorialment, estiguin   degudament representades,  d'acord  amb  la seva 
voluntat,  en l’òrgan  de participació  que es tracti". 
 
Ens   sembla   que   precisa   més   la  necessitat   d'assegurar,   en   àmbits   de participació 
sectorials especialment, que les entitats ciutadanes representatives del sector hi siguin 
presents, per donar valor a l'associacionisme i, també, per garantir la utilitat de l'organisme de 
participació que es tracti. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
Veure resposta a l’al·legació 10.2 anterior. 
 
 

10.4. Al·legació 4. Article 55. Comissió Permanent del Consell de 
Ciutat. Apartat c 
 
Una persona  vocal del Consell de Ciutat, escollida  a aquest efecte,  “de cada un dels grups 
assenyalats" a les lletres c, d, e, f, g i h de l'article 52. 
Ens sembla  que  cal precisar  amb claredat  que la permanent  del Consell  de Ciutat  no pot 
ser un àmbit on els grups municipals  tinguin més representants que les pròpies entitats i 
membres del Consell. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Queda més clar el redactat i es proposa incorporar-lo a 
l’article 55 .2 
 

c) Dues persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les 
persones procedents de cada un dels grups assenyalats a les lletres c, d, e, f, g i h de 
l’article 52. 

 
 
 

11. Associació de Veïns de la Vila Olímpica 
 

11.1.Article 9 
 
Punts 4 i 5,ambdós determinen el nombre de signatures valides i necessàries pera  promoure 
la iniciativa o convocatòria però a l'hora de establir-la menciona la població total.  Demanem 
que expliciti de manera clara quina es la població, es a dir si es refereix al Barri o bé al Districte 
o a quin altre segment, perquè sigui valida. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
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Tot i que el redactat actual es pot interpretar en el sentit que la població total a la que fa 
referència és la del barri afectat pel Consell de Barri, es proposa modificar el seu redactat 
perquè quedi més clar  Així es proposa es proposa que  l’article 9 contingui els apartats 
següents:.  
 

5. Les iniciatives per a la convocatòria d’un Consell de Barri han de recollir l’1% de 
signatures vàlides de la població total del barri afectat amb un mínim de 25 i un màxim de 
450. 
6. Les iniciatives per promoure un procés participatiu o la creació d’un òrgan de participació 
d’àmbit de barri o zones inferiors a districte han de recollir el 2% de signatures vàlides de la 
població total del territori afectat amb un mínim de 50 i un màxim de 900. 

 
 

11.2. Article 17 
 
Efectes de les iniciatives  ciutadanes 
Apartat  e) diu Si la  iniciativa  ciutadana  consisteix  en proposar  la convocatòria d'una  
consulta ciutadana,  la  proposta  s'ha  de  sotmetre a l'aprovació del Consell Municipal, 
d'acord  amb l'article 74. 
 
Demanem que no sigui necessari la aprovació pel part del Consell Municipal per tal de portar a 
terme  la  convocatòria  d'una  consulta  ciutadana, si que veiem  lògic que el Consell Municipal 
validi el compliment deis   requisits i per tant  aprovi o no la mateixa, en funció de complir els 
requisits  legals.  És a dir que la consulta no sigui valorada  segons la oportunitat o no,  i si que 
ho sigui perles causes previstes perla legalitat. Tal com esta exposat si o si ho ha d' aprovar el 
Consell Municipal i no hauria de ser així. 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  En els termes i justificació de l’al·legació 5.38 de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona. 
 
 
 
 

12. Grup Municipal Ciutadans 
 
 

12.1. Esmena  d'eliminació. Preàmbul- 
Eliminació del primer  punt del preàmbul. 

JUSTIFICACIÓ: Consisteix únicament en un posicionament ideològic i la finalitat d'un 
reglament es la de regular, i no la de difondre cap tipus  de posicionament ideològic. No es 
poden fer referencies  a que la ciutat  de Barcelona sigui una ciutat Catalanista i Republicana, 
ni les referencies que es fan a la Guerra Civil Espanyola. Considerem que no  son ni  necessàries 
ni  convenients  en  l'elaboració   d'un  text  normatiu sobre  la participació  ciutadana i son 
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conceptes que no sols no responen  a la representativitat de la ciutadania, sinó que a més a 
més fan referencia a fets tràgics de la nostra historia que res tenen a veure amb la matèria que 
regularà aquest Reglament. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

Justificació. 
El Preàmbul d’una norma d’aquestes característiques serveix per determinar el moment 
històric en que s’elabora la norma i el marc conceptual en que es fonamenta per tal de facilitar 
la seva interpretació quan sigui necessària. L’apartat 1 d’aquest Preàmbul es cenyeix a 
descriure la història recent d’una ciutat que, com totes, ha tingut diferents moments històrics i 
ha estat al mateix temps republicana, catalanista, burgesa i revolucionària. Els segles XIX i XX 
han forjat les bases de l’actual Barcelona. Les lluites socials i les organitzacions ciutadanes han 
estat una característica de Barcelona, així com de moltes ciutats europees, que han ajudat a 
configurar la ciutat actual. 
 
 
 

12.2 Esmena de modificació. Article 7. Legitimació per 
participar  en la iniciativa ciutadana. 
 
TEXT ORIGINAL: Poden participar  en la iniciativa  ciutadana  totes  les persones majors de 
setze anys empadronades  a Barcelona. 
PROPOSTA: Poden participar  en la iniciativa  ciutadana  totes  les persones majors de divuit 
anys empadronades  a Barcelona. 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

Justificació. 
 
La regulació de la iniciativa ciutadana en el Reglament manté el criteri de l’article 28 de la 
Carta Municipal (any 1998) i de les normes reguladores de l’any 2002 que permetia la 
signatura a persones més grans de setze anys. En el mateix sentit així ho preveia també la 
proposta de reglament de participació aprovat inicialment l’any 2014, tot i que finalment no va 
ser aprovat definitivament. D’altra banda la llei 1/2006 de la Iniciativa Legislativa Popular a 
Catalunya preveu aquesta possibilitat i des d’aleshores cap organització ni institució hi ha vist 
cap inconvenient, ans el contrari. Entenem per tant, que aquest reglament ha de permetre 
avançar en drets i no en la seva restricció. Tanmateix, s’ha incorporat, a petició d’altres 
esmenes, un paràgraf en l’article 2 per definir i concretar l’àmbit d’aplicació subjectiva en cada 
un dels canals de participació definits en aquest Reglament.  
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12.3 Esmena de modificació. Article 9.1. Legitimació per 
participar  en la iniciativa ciutadana. 
 
TEXT ORIGINAL:  Pera  la tramitació d'una iniciativa ciutadana cal que aquesta obtingui el 
suport minin  de les signatures valides de persones empadronades  a Barcelona més grans de 
setze anys que s'indiquin en els apartats següents. 
 
PROPOSTA: Pera la tramitació d'una iniciativa  ciutadana  cal que aquesta obtingui  el suport  
mínim  de les signatures  valides de persones empadronades  a Barcelona més grans de setze 
anys que s'indiquin en els apartats següents. 
 
JUSTIFICACIÓ: L'edat  per poder  participar de les iniciatives ciutadanes  ha de ser la mateixa, 
que la establerta pera votar en unes eleccions. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

Justificació. 
Si l’esmena consisteix en mantenir el text de la proposta, no ho podem considerar una 
modificació. Tanmateix, sembla que es tracta d’un error de redacció i el que demana 
l’al·legació és que només puguin signar iniciatives ciutadanes personés més grans de divuit 
anys. En aquest cas al veure la resposta a l’anterior. al·legació 12.2  
 
 

12.4. Esmena de modificació. Article 9.2.c Legitimació per 
participar en la iniciativa ciutadana. 
 
TEXT ORIGINAL: Si la iniciativa  ciutadana consisteix en proposar la incorporació d'un o diversos 
punts  a l'ordre del dia del Consell Municipal o en la proposta  de posta en marxa d'un fòrum 
ciutadà, cal recollir 9.000 signatures valides. 
 
PROPOSTA: Si la  iniciativa  ciutadana  consisteix en proposar  la  incorporació  d'un  o diversos 
punts a l'ordre  del dia del Consell  Municipal  o en la proposta  de posta en marxa  d'un  fòrum  
ciutadà,   con  Audiència  Pública  en  districte   cal  recollir   9.000 signatures valides. 
 
JUSTIFICACIÓ:  Es necessari l'aclariment del terme  fòrum  ciutadà  per saber a que fa 
referencia. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
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Per evitar confusions s’ha proposat suprimir el concepte “fòrum ciutadà” i es manté el nom 
“audiència pública” amb el que es recull aquest dret a la Carta Municipal de Barcelona. 
 
 

12.5.  Esmena d'addició. Article 11.c Presentació de la sol·licitud 
i de les propostes dels plecs de signatures. 
 
TEXT ORIGINAL:  L'espai suficient  perquè  la persona signant pugui consignar-hi, a mes de la 
seva signatura, els seus noms i cognoms, Document  Nacional d’identitat, o en el cas  de   les  
persones estrangeres no comunitàries, el Passaport o la  Targeta d’identificació d'Estrangers, la 
data de naixement i el domicili. 
 
PROPOSTA: L'espai suficient perquè la persona signant pugui consignar-hi, a mes de la seva 
signatura, els seus noms i cognoms, Document Nacional d'identitat, o en el cas de les persones 
estrangeres  no comunitàries, el Passaport o  la  Targeta  d’Identificació d'Estrangers, la data 
de naixement, el domicili i el codi postal. 
 
JUSTIFICACIÓ: El codi postal de  forma  ràpida  permetrà comprovar que el mateix correspon 
amb el districte o barri on es pretén fer el procés participatiu o la petició ciutadana. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 
 
Incorporar el codi postal facilita la comprovació de les signatures i l’anàlisi estadística. 
Tanmateix, es proposa suprimir el domicili com a dada obligatòria perquè genera una sensació 
de vulneració de la privacitat a la persona signant. Per a la verificació de la inscripció al padró 
els serveis municipals tenen prou amb el DNI. 
 
 

12.6. )Esmena d'addició. Article 16.2. Recollida, autentificació  i 
presentació de les signatures. 
 
TEXT ORIGINAL: En els plecs s'han de recollir  les signatures de les persones que donin suport a 
la iniciativa  ciutadana, i s'hi ha de fer constar el nom, els cognoms, el número del  Document 
Nacional d’identitat, o en el cas  de les persones  estrangeres  no comunitàries, el  Passaport  o  
la  Targeta  d’identificació  d'Estrangers,  la  data de naixement i el domicili. 
 
PROPOSTA: En els plecs s'han de recollir les signatures de les persones que donin suport a la 
iniciativa  ciutadana, i s'hi  ha de fer constar el nom, els cognoms, el número  del Document   
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Nacional   d’Identitat,  o   en   el   cas  de   les  persones   estrangeres   no comunitàries,   el  
Passaport  o  la  Targeta  d’identificació  d'Estrangers,   la  data   de naixement i el domicili. 
 
JUSTIFICACIÓ: El codi postal  de  forma  rapida  permetrà comprovar que  el mateix correspon 
amb el districte o barri  on es pretén fer el procés participatiu o la petició ciutadana. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 
Entenent que l’al·legació consisteix en afegir el codi postal. Si és així es proposa estimar 
l’al·legació en la mateixa línia que l’anterior. Cal tenir en compte que el text de la proposta és 
còpia literal de l’actual redactat però es considera que deu ser un error de redacció. 
 
 
 

12.7. Esmena d'eliminació. Article 24.1. Persones cridades a 
participar  en els processos participatius. 
 
TEXT  ORIGINAL: L'aprovació  del  procés  participatiu ha  d'indicar el perfil  personal, tècnic, 
polític, professional, associatiu o de qualsevol altre tipus de les persones que, com a mimin, 
han de ser convocades al procés. 
 
PROPOSTA: L'aprovació  del procés participatiu ha d'indicar  el perfil  personal,  tècnic, 
professional, associatiu  o de qualsevol altre  tipus de les persones que, com a mínim, han de 
ser convocades al procés. 
 
JUSTIFICACIÓ: Eliminació  del perfil polític  de les persones  cridades  a participar al processos 
participatius, amb la finalitat d'atorgar  imparcialitat als mateixos. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
En no poques ocasions en els processos participatius es convoquen persones amb perfil polític 
ja sigui de l’ajuntament o de qualsevol altra administració. És convenient conèixer l’opinió i 
punt de vista de les persones que tenen responsabilitat com a  membres d’alguna institució o 
partit. En aquest cas  estem d’acord que  cal identificar i explicar clarament quines són les 
característiques de les persones que responen a aquesta tipologia i quin serà el seu paper en el 
procés. Tot i així, entenem que no es pot negar “ex ante” la seva presència. Serà una decisió de 
la Comissió de Seguiment del procés que, com totes les seves decisions, pot ser recorreguda a 
l’Òrgan gestor o a la Comissió d’Empara,  si en algun moment es considera que es vulneren 
drets o es donen privilegis a alguns actors. 
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12.8. Esmena d'addició .Article 24.2. Persones cridades a 
participar en els processos participatius. 
 
TEXT ORIGINAL: En  el  cas  que  en  el  moment   de  l'aprovació   no  sigui  possible determinar  
els perfils  de les persones  que han de ser convocades, s'han de fer  els estudis necessaris que 
recullin el mapa d'actors  que permeti la seva identificació, amb caràcter previ a l'inici deis 
debats. 
PROPOSTA: En el cas que en el moment de l'aprovació  no sigui possible determinar  els perfils 
de les persones que han de ser convocades, s'han de fer per part del funcionaris de la casa els 
estudis necessaris que rullin  el mapa d'actors que permeti  la seva identificació, amb caràcter 
previ a l'inici deis debats. 
 
JUSTIFICACIÓ: Es  necessari   l'aclariment  i determinació  de   les   persones   que determinaran 
els perfils  de les persones que seran convocades. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
 
S’entén que es proposa “recollir” el mapa d’actors, no de “rullin” el mapa d’actors. Si és així el 
reglament ja deixa molt clara la importància d’elaborar adequadament el mapa d’actors 
perquè totes les visions estiguin presents, però tanmateix no ha de ser el Reglament on es 
predetermini com s’ha de fer aquesta recollida d’informació. En alguns casos serà amb 
personal municipal i en d’altres es requerirà de col·laboracions externes. Aquest fet es 
determinarà en cada moment, ja que és una competència del govern que, d’acord amb les 
normes contractuals, farà ús dels recursos que siguin necessaris de la manera més convenient i 
eficient. 
 
 

12.9. Esmena d'addició. Article 25.1.4 Les diferents  fases del 
processos participatius. 
 
TEXT ORIGINAL: Fase d'informació, mitjançant  la  qual  es difon   al  conjunt  de  la ciutadania 
interessada  la matèria  o el projecte  sobre el qual es vol demanar la participació, utilitzant els 
mitjans adequats. 
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PROPOSTA: Fase d'informació, mitjançant  la qual es difon  al conjunt  de. la ciutadania 
interessada  la  matèria o  el projecte  sobre  el  qual es vol  demanar  la  participació, utilitzant 
els mitjans adequats. 
 
JUSTIFICACIÓ: És necessari determinar quins seran els mitjans adequats. 
 
NO ES POT PROPOSAR ESTIMAR O DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ PERQUÈ NO ES PROPOSA CAP 
TEXT. 
 
Tanmateix, i a efectes de debat, es considera interessant la recomanació que ja està 
incorporada al Reglament. 
 
 

12.10. Esmena d'addició. Article 26.4. Funcionament i 
metodologia dels actes i debats. 
 
PROPOSTA:  Determinar qui i com es designarà la persona facilitadora del  procés participatiu. 
 
JUSTIFICACIÓ: No pot el reglament preveure l'existència de una persona facilitadora del procés 
participatiu i no fer regular qui podrà ser o qui la podrà anomenar. 
 
NO ES POT PROPOSAR ESTIMAR O DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ PERQUÈ NO ES PROPOSA CAP 
TEXT. 
 
Tanmateix a efectes explicatius cal dir que això està recollit al text normatiu: l’article 22.1 del 
Reglament determina que l’aprovació del procés participatiu comporta la concreció de qui serà 
l’òrgan administratiu responsable del seu funcionament (apartat e). No es pot preveure “ex 
ante” quin serà aquest òrgan perquè pot dependre de les característiques del procés. Aquest 
òrgan determinarà qui ha de fer aquestes funcions que poden ser exercides per personal 
municipal o mitjançant contractacions externes, seguint la llei de contractació pública. 
 
 

12.11. Esmena d'addició . Article 35. Composició de la comissió 
de seguiment. 
 
PROPOSTA:  Afegir  un  punt  en  el  qual  es regulin  i  es determinin  les causes que motivaran 
el nombre de membres de la comissió. 
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JUSTIFICACIÓ: Es necessari determinar i aclarir  el nombre de  membres, ja que  la diferencia  
entre  5 i 25 es important. S'han de fixar les causes que poden motivar que la comissió sigui 
mes amplia  o menys. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
D’acord amb l’argument es proposa modificar l’article 35:.1 
 

Article 35 
Composició de la Comissió de Seguiment 
1. La Comissió de Seguiment de cada procés participatiu està formada per un mínim de 
cinc persones i un màxim de vint-i-cinc, nomenades per l’alcalde o l’alcaldessa. El nombre 
ve determinat per l’abast, àmbit i interès de la matèria objecte del procés. 

 
 

12.12. Esmena d'eliminació. Article 36. Els processos 
participatius preceptius. 
 
JUSTIFICACIÓ: No poden determinar-se processos participatius amb caràcter imperatiu sobre 
determinades matèries  i temes de ciutat. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
L’article 22 del vigent Reglament de Participació ciutadana de l’any 2002 ja estableix els 
processos participatius preceptius: “per a l’aprovació dels projectes urbanístics de gran 
envergadura o d’especial transcendència, en els plans temàtics o sectorials que afecten el 
conjunt de la ciutadania i les disposicions municipals d’especial rellevància ciutadana i sobretot 
en els plans d’actuació municipal, s’han d’impulsar de manera preceptiva processos de 
participació que seran recollits en les «memòries participatives. 
 
 
 

12.13. Esmena de modificació i d’eliminació. Article 62. regim 
de sessions dels Consells de Barri. 
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TEXT ORIGINAL: 1. Els Consells de Barri s'han de convocar com a mínim un cop l'any o quan ho 
proposi el regidor o la regidora delegat o delegada per l'alcalde o alcaldessa al districte, una 
desena part dels consellers o de les conselleres que conformen el Consell de Districte  o per  
iniciativa  ciutadana  d'acord  amb el capítol 2 d'aquest  Reglament, amb un màxim de quatre a 
l'any. 
La presidència, a iniciativa pròpia o proposta de la Vicepresidència o de la Comissió de 
Seguiment, i una quarta  part  dels o de les membres no municipals poden  proposar la 
realització de sessions extraordinàries per tractar de forma urgent temes monogràfics. 
 
2. Per tal de no fraccionar debats i abordar situacions que superin els límits  d'un barri, a 
proposta dels presidents o de les presidentes deis Consells de Barri, o de dos o mes Comissions 
de Seguiment de Consells de Barri; poden o bé reunir-se conjuntament dos o mes Consells de 
Barri, de manera  ocasional o continuada , o bé abordar-se el debat a nivell de Districte. 
 
PROPOSTA: TEXT ORIGINAL: 1. Els Consells de Barri s'han de convocar coma mínim un cop l'any 
o quan ho proposi el regidor o la regidora delegat o delegada per l'alcalde o alcaldessa  al  
districte, una  desena  part  dels  consellers  o  de  les  conselleres que conformen  el Consell de 
Districte  o per iniciativa  ciutadana  d'acord  amb el capítol 2 d'aquest Reglament, amb un 
màxim de quatre a l'any. 
La presidència, a iniciativa  pròpia o proposta de la Vicepresidència o de la Comissió de 
Seguiment, i una quarta part  dels o de les membres no municipals  poden proposar la 
realització de sessions extraordinàries per tractor  deforma urgent temes monogràfics. 
 
JUSTIFICACIÓ: La periodicitat actual  en la que  es celebrem el consells  de barris  es adequada 
per lo que no es preceptiu fixar un mínim ni un màxim. 
 
NO ES POT PROPOSAR ESTIMAR O DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ PERQUÈ NO ES PROPOSA CAP 
TEXT ALTERNATIU. ES TRACTA D’UNA REITERACIÓ DEL TEXT ACTUAL 
 
 
 

12.14. Esmena de modificació. Article 68.3. Concepte  de 
consulta ciutadana. 
 
 
TEXT ORIGINAL: Poden participar en les consultes  ciutadanes les persones  majors  de 16 anys 
inscrites en el padró  municipal de Barcelona. 
 



 

113 
 

PROPOSTA: Poden participar  en les consultes ciutadanes  les persones majors  de 18 anys 
inscrites en el padró municipal de Barcelona. 
 
JUSTIFICACIÓ: L'edat per  poder participar de  les iniciatives ciutadanes ha  de ser la mateixa, 
que la establerta per a votar en unes eleccions. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Per les raons indicades a la resposta a l’esmena 2. 
 
 
 

13. Grup Municipal del Partit Popular 
 
 

13.1. Primera – Preàmbul. Proposta  de supressió:   
 
Suprimir l'incís "feminista"(1), "grups feministes"(14) i "catalanista" 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació 
 
El Preàmbul d’una norma d’aquestes característiques serveix per determinar el moment 
històric en el que s’elabora la norma i el marc conceptual en que es fonamenta, per tal de 
facilitar la seva interpretació quan sigui necessària. L’apartat 1 d’aquest Preàmbul es cenyeix a 
descriure la història recent d’una ciutat que, com totes, ha tingut diferents moments històrics i 
ha estat al mateix temps republicana, catalanista, burgesa i revolucionària. Els segles XIX i XX 
han forjat les bases de l’actual Barcelona. Les lluites socials i les organitzacions ciutadanes han 
estat una característica de Barcelona, així com de moltes ciutats europees, que han ajudat a 
configurar la ciutat actual.  
 
Respecte el mot “feminista”, la llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 
homes reconeix en el seu Preàmbul el paper del moviment feminista i les associacions de 
dones: “En l’elaboració d’aquesta llei no es parteix de zero, ja que s’inspira en les 
reivindicacions que el moviment feminista, les associacions de dones i les associacions que 
lluiten pels drets de les dones han reclamat històricament”.  
 
En el mateix sentit l’article 20.2. Els poders públics han de dur a terme accions concretes 
destinades a dinamitzar el teixit associatiu femení i promoure la creació de xarxes; reconèixer i 
incorporar a l'agenda política les aportacions que fan les associacions feministes i els 
col·lectius de dones; impulsar la participació de les dones, del moviment feminista i de les 
entitats de dones en els òrgans consultius, tant en l'àmbit autonòmic com en el local; fomentar 
la participació de les dones en fòrums i organismes nacionals i internacionals, i repensar les 
formes de participació per abandonar els models androcèntrics. 
 



 

114 
 

 

13.2. Segona; Article 4. Proposta de modificació del text 
 
"Audiència Pública i Fòrums ciutadans..- L’Audiència Pública, prevista a l'article 
31 de la Carta Municipal, és la forma de participació per mitja de la que els administrats  
proposen  a  l'administració  municipal  l'adopció  de  determinats acords o reben informació en 
llurs actuacions. 
 
Rep el nom de Fòrum Ciutadà una de les formes en la que es concreten els processos  
participatius  i que en aquest cas poden adoptar altres noms com són: grups de debat, tallers, 
sessions obertes, fòrums de debat i similars. 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Es proposa suprimir de l’articulat tota referència als fòrums ciutadans per tal de mantenir el 
nom d’Audiència Pública tal com s’esmenta a la Carta Municipal de Barcelona. Es coincideix en 
la importància de les Audiències Públiques i no es vol que passin desapercebudes al 
Reglament. Acceptant aquesta modificació no cal incorporar la segona part de l’al·legació en el 
sentit d’identificar els fòrums com a part dels processos participatius, per tal d’evitar 
confusions.  
 
 

13.3. Tercera. Article 4 h): 
 
Proposta d'addició: "L'Ajuntament de Barcelona  vetllarà per la formació del funcionaris i 
personal municipal encarregat de participació i que com a mínim consistirà  en una formació 
adequada en matèria de participació, en resolució de conflictes, mediació i dinàmiques de 
grups entre d'altres" . 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 
 
Tot i que no es comparteix exactament la fonamentació de l’al·legació perquè és materialment 
impossible que tots els canals de participació es puguin activar únicament amb personal 
municipal. Per exemple els més de 400 actes presencials que es van fer en el procés de 
participació del PAM no es podien haver fet únicament amb personal propi. 
 
Tanmateix l’al·legació és més clara si s’incorpora a l’article 5 “Organització administrativa per a 
la participació ciutadana” raó per la qual es proposa modificar aquest article 5: amb el 
contingut següent:  
 

Article 5 
Organització administrativa per a la participació ciutadana.  
1. En exercici de les competències que li atribueix la Carta Municipal de Barcelona, 
correspon a l’alcalde o l’alcaldessa l’establiment de l’organització administrativa 
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necessària destinant els  recursos humans  i materials necessaris per a per a l’impuls i 
bon funcionament de la participació ciutadana.  
Aquests òrgans poden tenir, si escau, i entre d’altres, les funcions següents: 
a) Dur a terme les gestions i les actuacions administratives necessàries per a 
l’organització i bon funcionament de la participació ciutadana 
b) Coordinar les actuacions de les àrees i districtes implicats en la realització o 
organització de la participació ciutadana. 
c) Impulsar i fer el seguiment administratiu de la tramitació de la contractació que sigui 
necessària. 
d) Ser l’òrgan administratiu responsable de l’organització i funcionament dels processos 
participatius i dels altres canals i mecanismes de participació ciutadana que ho 
requereixin. 
e) Realitzar les altres funcions i actuacions que li encarregui l’alcalde o l’alcaldessa. 
2. L'Ajuntament de Barcelona ha de vetllar per la formació, en matèria de participació 
ciutadana, dinàmica de grups i mediació, del personal municipal, en general i, 
particularment d’aquelles persones més directament relacionades amb les actuacions en 
aquest àmbit 

 
 

13.4.Quarta.- Article 6.3: 
 
Proposta  de supressió de l'incís: "Igualment ha de  facilitar un ajut econòmic per les despeses 
degudament justificades d'un euro per signatura recollida amb el màxim resultant de 
multiplicar aquest euro per la quantitat de signatures exigides, d'acord amb l'article 9 d'aquest 
reglament. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació 
 
Cal dir, inicialment que es considera aquesta al·legació fa referida a l’apartat 2 de l’article 6 no 
a l’article 3. En qualsevol cas no es pretén “valorar” quantitativament el preu d’una signatura, 
sinó de facilitar el suport econòmic perquè les iniciatives ciutadanes no puguin ser només 
promogudes per les persones i entitats que tinguin més recursos. És un criteri de justícia i 
equitat.  
Així ho estableixen totes les lleis que regulen les iniciatives legislatives populars a totes les 
Comunitats Autònomes. En el cas de Catalunya, la llei 1/2006 estableix en el seu article 16 un 
preu per signatura: “La Mesa ha d'abonar a la comissió promotora una indemnització, a càrrec 
del pressupost del Parlament, de fins a 0,64 euros per signatura, amb el límit màxim de 40.000 
euros, per les despeses degudament acreditades, sempre que la Mesa admeti a tràmit la seva 
proposta i que aquesta tingui el suport del nombre de signatures que estableix l'article 3. Tenen 
la consideració de despesa acreditada sense necessitat de justificació fins a un 10% de les 
efectuades. El Parlament pot revisar periòdicament aquesta xifra”. 
 
Així mateix ho contempla també la llei orgànica 3/1984 que regula la iniciativa legislativa 
popular en l’àmbit del Congrés dels Diputats, el seu article 15 diu: 1. El Estado resarcirá a la 
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Comisión Promotora de los gastos realizados en la difusión de la proposición y la recogida de 
firmas cuando alcance su tramitación parlamentaria. 2. Los gastos deberán ser justificados en 
forma por la Comisión Promotora. La compensación estatal no excederá, en ningún caso, de 
300.000 euros. Esta cantidad será revisada anualmente por los órganos de gobierno de las 
Cámaras de las Cortes Generales con arreglo a las variaciones del Índice de Precios de 
Consumo. 
 
 

13.5. Cinquena.- Article 8.1.c: 
 
Proposta  d'addició. ( ad cautelam) en cas de que es mantingui l'article 4.b en la seva actual 
redacció. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Com s’ha dit es proposa modificar el contingut de l’article 4 b). Tot el que fa referència a les 
Audiències Públiques de Districtes es remet al Reglament d’Organització i Funcionament dels 
Districtes, tal com indica l’article 65 (en la nova ordenació és el 66).  
 
 
 

13.6. Sisena.-- Article 24 en relació amb l'article 30: 
 
Proposta  d'addició   (article  24). "El govern municipal inclourà un mapa d'actors detallant  els  
ciutadans i col·lectius afectats i interessats  incloent-hi una perspectiva de gènere i aquells 
sectors o col·lectius que el mateix govern estimi necessaris pera la bona fi del procés." 
 
Proposta  d'addició (article  30). "Un  dels criteris d'avaluació haurà de ser el compliment  
respecte als cridats a participar en el procés dels recollits en el mapa d'actors". 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
La primera part referida a l’article 24 no es pot estimar perquè no es poden “detallar els 
ciutadans i col·lectius afectats i interessats”. En el moment de l’aprovació del procés 
participatiu no s’està en condicions de concretar més enllà dels perfils, col·lectius interessats i 
les característiques objectives de les persones a cercar: No es poden identificar persones 
concretes.  
 
Es proposa estimar l’al·legació proposada a l’article 30, perquè sigui quina sigui la determinació 
dels perfils de les persones cridades a participar, s’inclogui aquesta determinació com un dels 
criteris a emprar per a l’avaluació del procés participatiu. Cal recordar també, que qualsevol 
dubte respecte l’objectivitat de la cerca d’aquests perfils es pot reclamar davant la comissió de 
Seguiment del procés o de la Comissió d’Empara.  
Es proposa el redactat següent de l’article 30.1: 
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Article 30 
Avaluació del procés participatiu 
1. Els indicadors d’avaluació s’han de definir a la convocatòria en funció de les 
característiques del procés participatiu a desenvolupar. Aquests indicadors són 
orientatius i poden ser millorats pel grup impulsor i per la Comissió de Seguiment. Un 
dels criteris d’avaluació ha de ser el compliment de les previsions de participació dels 
perfils de les persones convocades al procés. En tot cas han d’incorporar la perspectiva 
de gènere i garantir la generació de dades desagregades per sexe. 

 
 

13.7. Setena.- Article 33: Proposta de modificació del redactat. 
 
Proposta de modificació  Article 33.1  " La Comissió assessora del processos participatius es 
composa (...) ni més de cinc homes ni més de cinc homes  ni més  de  cinc · dones.  Un  terç  
hauran  de  ser  juristes de  reconegut  prestigi, nomenades   per  l’alcalde  o alcaldessa  i  que  
seran   escollits  pel  Consell Municipal amb /es corresponents majories reforçades. 
El Consell de ciutat elevarà   una proposta al Consell Municipal  corresponent a un terç dels 
membres". 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació 
La comissió Assessora es configura com un òrgan especialitzat en processos participatius. El 
coneixement del funcionament d’aquests processos no exigeix coneixements en Dret. És més, 
els seus informes i recomanacions no s’han de fonamentar en l’aplicació de la norma, sinó en 
la idoneïtat de la metodologia emprada per assegurar que es pugui arribar als perfils personals 
determinats en el procés i que les sessions siguin eficaces. 
  
 

13.8.Proposta d'addició. Article 33.1O.  
 
"Les actes i informes d'aquesta Comissió seran públics a la plataforma digital 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
Es proposa una nova redacció de l’apartat 10 de l’article 33 : 

10. Les actes i informes d’aquesta Comissió s’han de publicar a la plataforma digital. 
 
 

13. 9. Vuitena. Article 38: Proposta de modificació del redactat. 
"Els  Consells  ciutadans  de  Districte  s'han  de  formalitzar  convocar  per iniciativa ciutadana 
(...)". 
 
Les audiències públiques de Districte es regeixen en la seva composició convocatòria i 
funcionament pe/ Reglament d'Organització i funcionament dels Districtes". 
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ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els termes i justificació de l’al·legació 5.16 de la 
Federació d0’Associació de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 
 
 

13.10. Novena. Article 65 i 66. Proposta  de modificació del 
redactat. 
 
"El fòrum ciutadà o audiència pública  de ciutat,  prevista a l'article 31 de la carta Municipal de 
Barcelona (...) En el cas deis districtes esta regulada en la seva composició, funcions i  
convocatòria  per les  normes reguladores  de Funcionament des Districtes i pels reglaments de 
cada Districte. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Es proposa afegir aquest apartat a l’article 66 (abans 65), tot indicant que s’ha suprimit el 
concepte “fòrum ciutadà” i que el Reglament només es referia a “audiències públiques”. Cal 
aclarir, tanmateix, que des del punt de vista del sistema de participació, les audiències 
públiques no són equiparables a un òrgan de participació i no són tampoc un procés 
participatiu. Per això s’ubiquen sota la rúbrica “altres canals puntuals”.  
 
La diferència principal amb els òrgans de participació és que, mentre aquests tenen una 
voluntat de permanència i de relació continuada amb una composició determinada, les 
audiències públiques són, si ens és permès el terme, “ultrafungibles”, finalitzen amb la seva 
pròpia realització, no tenen voluntat de ser regulars ni tenen una composició definida a priori.  
 
Tampoc són un procés participatiu, tot i que això no treu que puguin haver audiències 
públiques, per exemple, per fer el retorn dels resultats, però en aquest cas no serien  
estrictament un procés sinó en tot cas una part d’aquest. Per suposat, no són una consulta 
ciutadana. Per aquestes raons estan ubicades sen aquest epígraf concret.  
 
Es proposa el redactat següent:  

 
Article 66 
Audiències públiques  
1.L’audiència pública, prevista a l’article 31 de la Carta Municipal, tant d’àmbit ciutat 
com de districte, és la trobada en una data determinada dels o les responsables 
municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i 
debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o 
programa d'actuació. Es pot realitzar a través de la plataforma digital quan sigui 
possible, si així es demana. En el cas dels districtes està regulada en la seva composició, 
funcions i convocatòria per les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i 
pels reglaments de cada districte. 
2. L’alcalde o l’alcaldessa o, per delegació seva, el regidor o la regidora, o el comissionat 
o comissionada amb competència en la matèria, pot convocar audiències públiques, per 
decisió pròpia o a proposta del Consell Municipal o del Consell de Ciutat o bé a iniciativa 
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ciutadana d’acord allò establert a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 8 d’aquest 
Reglament. En el cas de convocatòries dirigides a persones menors de 16 anys, també es 
pot fer a petició de tres centres educatius de la ciutat. 
3. Durant un termini no inferior a quinze dies abans de la sessió, s’ha de publicar en la 
plataforma digital la informació relacionada amb el tema que serà objecte de debat. 

 
 

13.11. Desena. Article 70. Proposta d'addició 
 
70.4 El Consell Municipal, d'acord amb allò establert a la disposició transitòria primera  
d'aquest reglament, desenvoluparà amb l'instrument normatiu més adient els criteris objectius 
per determinar si una  consulta es de de ciutat o de districtes 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
En el sentit que la proposat de modificació de l’article 70.2 ja recull aquesta petició i concreta 
el criteri econòmic que ha de  servir per determinar l’abast territorial de la consulta 
 
 

13.12.Onzena.-(Article 72 i 77): Proposta  d'addició  
 
Afegir un nou incís dintre de l'apartat a) del article 77: 
 
<<Igualment  s’indicarà  per part del  Govern Municipal  el tant  per cent mínim de participació 
per la seva eficàcia d'acord amb allò establert en aquesta normativa i que haurà de ser ratificat 
pel Consell Municipal>>. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació 
 
Si es pren com a referència el procés electoral de les democràcies representatives es pot veure 
com no es demana un mínim de participació per donar validesa als resultats. Les experiències 
dels països i ciutats que regulen aquest tipus de canals de participació, intenten evitar la 
determinació d’un percentatge mínim de participació, justament per evitar que l’abstenció 
computi com un vot.  
 
Cal també remarcar que en la justificació de la proposta, ews fa una equiparació entre consulta 
ciutadana i procés participatiu. En aquest sentit cal seguir insistint en el fet que, com s’ha dit 
en les respostes anteriors, són canals de naturalesa i desplegament diferents. El procés 
participatiu convoca a un nombre determinat de gent, no al conjunt de la ciutadania, no 
utilitza el sufragi universal ni el vot com a forma d’expressar l’opinió. En canvi la consulta 
ciutadana té un caràcter més universal ja que es dirigeix al conjunt de la ciutadania del 
Districte o de la ciutat i recull aquestes opinions en forma de vots individual, secret i directe.  
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13.13. Dotzena.- Article 112. Proposta  de modificació del 
redactat 
 
Proposta d'addició.  "(...). Mitjançant decret de I'Alcaldia s'han de determinar les  retribucions  
econòmiques   en  forma  de  dietes  i  indemnitzacions   de  les persones que en formen part. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
I incorporar aquesta previsió a l’article 112.1 amb el redactat següent: 

 
Article 112  
La Comissió d’Empara. Composició i funcions. 
1. La Comissió d’Empara, integrada en el Consell de Ciutat, és un òrgan de caràcter 
consultiu que té per objecte vetllar per l’efectiva realització dels drets i obligacions 
derivats de la normativa sobre participació ciutadana, i per la bona pràctica en l’ús dels 
canals de participació ordenats en aquest Reglament. Mitjançant decret de l’Alcaldia 
s’han de determinar les retribucions, en forma de dietes i indemnitzacions de les 
persones que en formen part.  

  
 

13.14. Tretzena.- Disposició addicional cinquena. Proposta de 
supressió de tota la disposició 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació 
Pe què fa a la legalitat del precepte, tal com es menciona en la justificació, cal dir que han de 
ser els serveis jurídics que així ho indiquin en el seus informes i en tot cas la Secretaria General. 
Per altra banda, així com és important determinar que el suport a les activitats i projectes 
associatius i comunitaris no ha de consistir únicament en la subvenció municipal, també cal 
reconèixer la obligació de les administracions públiques per fer possible el suport a projectes 
que aporten socialment a la ciutat i que formen part del teixit social, educatiu i cultural de 
Barcelona. 
 
 
 
 

14. Grup Municipal Demòcrata. 
 

14.1.   Estructura de la proposta de  Reglament. 

Considerem que l'estructura de la proposta normativa no és prou  clarificadora, pel que  
sol·licitem que és  reordeni  la   proposta  i els capítols  s'agrupin  en mecanismes de 
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democràcia directa: consulta i iniciativa ciutadana, processos de participació i òrgans de 
participació i posteriorment els altres punts. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
Justificació: 
 
Des del punt de vista substantiu, la iniciativa ciutadana no és, en el nostre sistema 
institucional, un mecanisme de democràcia directa i no està relacionada únicament amb les 
consultes ciutadanes. En el sistema dissenyat en aquest Reglament, la iniciativa ciutadana 
esdevé un motor per posar en marxa els canals de participació: processos, òrgans i consultes. 
Així doncs, la iniciativa té també altres funcions en aquest reglament, com per exemple 
legitimar la comissió promotora d’una modificació normativa per interactuar amb els grups 
municipals a fi d’assolir la millor norma possible. Però, insistim, no és exactament un canal de 
democràcia directa. En la primera redacció del projecte de reglament la iniciativa ciutadana 
estava en l’últim capítol. Fou a proposta de les entitats que formen part del Grup Impulsor que 
es va col·locar en el capítol 1 per posar en valor la importància que l’energia ciutadana té en el 
sistema de participació. En aquest sentit, recordar també que en el projecte de reglament de 
participació ciutadana al que fa referència el Grup Demòcrata que es va aprovar inicialment 
l’any 2014, la iniciativa ciutadana estava al Títol 1 però les consultes no apareixien fins el títol 
5. 
 

14.2.  Al·legació  Genèrica. Audiència  Pública. 
La denominació àmpliament acceptada  és  Audiència Pública i no fòrum  ciutadà, a quest canvi 
de denominació porta a la confusió, pel que sol·licitem que, on posa fòrum ciutadà, es 
substitueixi per Audiència  Pública en tot el document. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
I en conseqüència es proposa suprimir de tot l’articulat els mots fòrum ciutadà i mantenir 
“audiència pública” que és l’accepció recollida per la Carta Municipal.  
 
 

14.3.  Article 3. Dret a la participació.  modificació  i  addició de  
dos  punts  nous a l'article 
 
4.  L'Ajuntament   ha  de  facilitar  a  les  persones   que  no  resideixen   en  l’àmbit d'univers de 
la  consulta  o  procés  participatiu   però  que  es  veuran  afectades  pel resultat  de la mateixa,  
fer efectiu el dret a la participació. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
Justificació: 
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Totes les persones empadronades a Barcelona poden exercir el dret a participar en els afers 
públics de la ciutat. Tanmateix, no totes estan convocades a tots els processos, òrgans o 
consultes. Depèn de les finalitats que es pretenen, per exemple en un òrgan de participació 
que té com a finalitat les actuacions en un àmbit territorial concret, com un barri o districte no 
té sentit pretendre que puguin participar persones  que no estiguin dins d’aquest àmbit. Pel 
que fa als processos participatius, s’ha de dissenyar prèviament a la convocatòria, la tipologia 
de persones a les que cal convocar. En el cas de la consulta, és obvi que només poden votar les 
persones empadronades en el seu àmbit territorial, cas contrari no tindria sentit determinar 
aquests àmbits.  
 
El sistema de garanties del reglament preveu la reclamació a la Comissió de Seguiment de 
qualsevol procés o consulta o a la Comissió d’Empara si es considera que alguna tipologia de 
persones no ha estat convocada. En la mateixa línia la Comissió Assessora en tant que òrgan 
especialitzat en processos participatius pot emetre el seu dictamen al respecte. 
 
De totes maneres, per un aclariment major es proposa incorporar un nou paràgraf a l’article 2 
del Reglament: 

 
Article 2 
Àmbit d’aplicació subjectiva 
L’àmbit d’aplicació subjectiva d’aquest Reglament són totes les persones, directament o 
mitjançant qualsevol tipus d’associació que, d’acord amb el que en ell s’hi disposa, estan 
legitimades per participar en algun dels processos, òrgans, consultes, canals o modalitats 
de participació ciutadana. 
 
Així respecte de la iniciativa ciutadana estan legitimades per promoure-la totes les 
persones empadronades més grans de 18 anys, per signar-la, les empadronades més 
grans de setze anys i per ser fedatàries qualsevol persona més gran de 18 anys 
empadronada en qualsevol municipi català. En els processos participatius i òrgans de 
participació poden participar les persones menors de divuit anys i, en alguns casos, no 
cal que estiguin empadronades a la ciutat quan són proposades per institucions o 
entitats. Finalment en el cas de les consultes ciutadanes, només poden votar les persones 
més grans de setze anys empadronades a la ciutat. 
 

 
 
5. L'ajuntament  ha de  transmetre per streaming  tots  els consells  sectorials  de 
ciutat i  ha de dipositar les filmacions en un espai  municipal a l'abast de tothom. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 



 

123 
 

 
Incorporant aquesta previsió a l’article 42.1: 

Article 42 
Funcionament dels òrgans de participació 
1. El òrgans de participació  s’han de reunir almenys un cop l’any o les vegades que 
s’estableixi en el seu reglament de funcionament. Les seves sessions són públiques i en la 
mesura dels recursos disponibles s’han de transmetre per streaming. 

 
Amb la previsió de la Disposició Transitòria Disposició transitòria Quarta 
 

Disposició gradual dels mitjans digitals, 
Els mitjans digitals, el suport electrònic a les iniciatives i el vot electrònic indicats en 
aquest reglament s’han de desplegar gradualment, d’acord amb les disponibilitats 
tècniques i econòmiques 

 
 

14.4.   Article 4. Definicions. modificació 
h) Tallers de participació/grups de discussió. Demanem  que el concepte sigui Grups de 
treball. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 
 
S’utilitza el concepte Tallers de participació/grups de discussió perquè així s’anomena en la 
literatura especialitzada sobre metodologies participatives, com a eines qualitatives per a la 
diagnosi i el debat.  
D’altra banda, el concepte grups de treball és el què històricament s’ha utilitzat a l’Ajuntament 
en el si dels òrgans de participació. Si s’utilitza el mateix concepte pot donar peu a la confusió. 
Es proposa refer la definició dels conceptes de Grup de Treball i Comissió de treball a l’¡article 
4 incorporant un no apartat i).  
 

i) Grups de treball o comissions de treball  

Són les agrupacions de persones que formen part d’algun òrgan de participació i es troben 
per programar un pla de treball o unes actuacions concretes que facilitin la tasca de 
l’òrgan. 

 
 

14.5  Article  5  .Organització  administrativa  per  a  la  
participació   ciutadana. Modificació. 
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En exercici de les competències que li atribueix  la Carta Municipal de  Barcelona, correspon a 
l'alcalde o l'alcaldessa  l'establiment de l'organització  administrativa necessària  per a l'impuls i  
bon funcionament de la participació ciutadana, així com vetllar  per tal que  s'hi destinin els  
recursos humans  i materials necessaris per a fer-la efectiva.  
 
ES PROPOSA ESTIMAR  L’AL·LEGACIÓ 
En els termes i  justificació indicades en l’al·legació 5.4 de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Barcelona 
 

14.6.  Article 6.3.  Concepte d'iniciativa ciutadana.  Modificació 
L'Ajuntament ha d'oferir suport tècnic i assessorament a les persones interessades en 
promoure iniciatives ciutadanes. Igualment ha de facilitar un ajut econòmic per les  despeses 
degudament  justificades d'un  euro  per  signatura recollida  amb el màxim resultant de 
multiplicar aquest  euro perla quantitat de signatures exigides, segons  l'article  9 d'aquest 
Reglament.  La despesa  total de la comissió promotora no pot superar el doble d'aquesta 
quantitat màxima. 
 
A  l'inici d 'any, en  la Comissió de  Plenari  que  tingui atribuïda la competència en Participació  
Ciutadana, es decidirà  l'import  que serà  aplicat a totes  les iniciatives d'aquell any. 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 
És preferible determinar d’entrada una quantitat mínima perquè quedi clar el compromís 
municipal de donar suport a aquestes iniciatives i evitar que només les persones i entitats amb 
més recursos puguin promoure-les. En tot cas, com s’indica a la Disposició Final 4 les quantitats 
es poden anar revisant regularment. Es proposa doncs un nou redactat acceptant la revisió 
anual de la quantitat final, però establint un mínim d’un euro per signatura.  
 
Es proposa l’addició d’un nou article.  

 
Article 7 
Suport tècnic i econòmic de l’Ajuntament i despesa màxima realitzada per la Comissió 
Promotora 
1. L’Ajuntament ha d’oferir suport tècnic i assessorament a les persones i entitats 
interessades en promoure iniciatives ciutadanes 
2. Així mateix, l’Ajuntament ha de facilitar ajut econòmic a aquelles iniciatives que hagin 
obtingut el nombre de signatures mínimes necessàries per les despeses degudament 
justificades. 
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Aquest ajut consistirà en un euro per signatura recollida, amb el màxim resultant de 
multiplicar aquest euro per la quantitat de signatures exigides, d’acord amb l’establert a 
l’article 9 d’aquest Reglament.  Aquesta quantitat podrà ser modificada mitjançant 
acord del Consell municipal. 
3. La despesa total realitzada per la comissió promotora no pot superar el doble de la 
quantitat màxima a la que s’ha fet esment a l’apartat anterior. 

 

14.7.   Article  9  .  Signatures   necessàries  per  a  la  tramitació   
d'una   iniciativa ciutadana. Supressió. 
 
4. Les iniciatives  per a la convocatòria d'un  Consell de Barri han de recollir l'1,5% de 
signatures vàlides de la població total amb un mínim de 40 i un màxim de 700.  
 
5. Les  iniciatives  per promoure un procés  participatiu o la creació d'un  òrgan  de participació  
d'àmbit  de barri o zones inferiors a districte han de recollir el  2% de signatures vàlides de la 
població total amb un mínim de 50 i  un màxim de 900. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ . En els termes i justificació indicats a 
l’al·legació 3 de l’Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles que consta en aquest 
informe.  
 
Igualment, cal tenir en compte que la població dels barris i districtes de la ciutat de Barcelona 
és molt desigual. Així doncs, trobem barris de 2.000 habitants, front d’altres que poden 
superar els 50.000 hab. Si no es posen mínims ni màxims es pot generar una desigualtat entre 
barris a l’hora de poder fer ús dels canals de participació.  
  
 

14. 8.   Article  9  .  Signatures  necessàries  per  a  la  tramitació   
d'una  iniciativa ciutadana. Addició. 
 
Sol·licitem  que  s'incorpori  una  taula  de  nombre   mínim  de  signatures   vàlides necessàries 
per barris. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Incorporar en un annex el nombre de signatures 
necessàries.   
 
 



 

126 
 

14.9.   Article 14. Comprovació de l a sol·licitud i validació dels 
plecs de signatures. Modificació 

l. Un cop rebuda  la sol·licitud, i amb caràcter  previ  a la  recollida de signatures, I‘Alcaldia i  
Secretaria General o òrgan  en qui delegui,  han de comprovar que  la iniciativa ciutadana  que 
es proposa  s'adequa als requisits establerts en el  present Reglament  i  que la sol·licitud  
s'acompanya  dels documents  necessaris. En el  cas que es tracti  d'una  iniciativa  per a la  
promoció d'una  consulta ciutadana, s'ha de comprovar també que  no concorre cap dels 
supòsits d'exclusió de les consultes previstos a l'article 93. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 
 
Es proposa no determinar l’òrgan concret que ha de fer aquesta comprovació i remetre al 
concepte genèric “Ajuntament”. Així es proposa el redactat següent de l’article 14.1.: 
 

Article 14 
Comprovació de la sol·licitud i admissió a tràmit validació dels plecs de signatures 
1. Un cop rebuda la sol·licitud, i amb caràcter previ a la recollida de signatures, 
l’Ajuntament ha de comprovar que la iniciativa ciutadana que es proposa s’adequa als 
requisits establerts en el present Reglament i que la sol·licitud s’acompanya dels 
documents necessaris. Abans de fer cap requeriment formal, l’Ajuntament pot convocar 
a la Comissió Promotora per aclarir els termes de la seva proposta i informar de les 
circumstàncies i condicionants que pot tenir. 

 
 

14.10. Article  16.1.   Recollida,  autentificació i presentació  de   
les  signatures. Modificació. 

La  Comissió  Promotora  ha de  recollir  les signatures  en  el  termini  de 120  dies naturals, 
comptats  des  del  dia  en  que  els serveis  municipals  li hagin  tornat  el primer  grup  de  
plecs  validats.  L'Alcaldia o òrgan  en  qui  delegui  o  Secretaria General pot  prorrogar aquest   
termini   fins a 60  dies  naturals   més, per  causes justificades. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 

Es proposa no determinar l’òrgan concret que ha de fer aquesta comprovació i remetre al 
concepte genèric “Ajuntament”. Així es proposa el redactat següent de l’article 16.: 

 

Article 16 
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Recollida, autenticació i presentació de les signatures 
1. Les signatures es poden recollir de les maneres següents: 
a) De manera presencial. 
b) Mitjançant la plataforma digital. 
c) Mixta, combinant les dues anteriors. 
2. En els plecs per a la recollida de signatures presencials de les persones que donin 
suport a la iniciativa ciutadana, s’hi ha de fer constar el nom, els cognoms, el número del 
Document Nacional d’Identitat, o, en el cas d’estrangers no comunitaris, el Passaport o 
la Targeta d’Identificació d’Estrangers, la data de naixement i el Codi Postal. 
3. Les signatures presencials han de ser autenticades per un notari o notària, un secretari 
o secretària judicial, el Secretari o Secretària general de l’Ajuntament o persones en qui 
delegui o pels fedataris o fedatàries especials designats per la Comissió Promotora 
segons es disposa a l’article anterior. El sistema de recollida de signatures mitjançant la 
plataforma digital ha de ser validat pel Secretari o Secretària o persones en qui delegui.  
4. Per donar suport mitjançant signatura digital en el formulari indicat a l’article 14.2, les 
persones interessades han d’estar inscrites prèviament en la plataforma digital amb la 
documentació senyalada a l’article 106. La inscripció en aquest registre de la plataforma 
acredita la identitat de la persona signant. 
5. La Comissió Promotora ha de recollir les signatures en el termini de dos mesos, 
comptats des del dia en què els serveis municipals li hagin tornat el primer grup de plecs 
validats. L’Ajuntament pot prorrogar aquest termini fins a dos mesos més, per causes 
justificades. 
6. Les signatures, recollides de manera presencial, juntament amb la seva autenticació, 
han de ser presentades en el Registre General de l’Ajuntament dins del termini màxim 
establert. 
7. La comprovació de signatures per part de l’Ajuntament s’ha de fer en el termini màxim 
d’un mes des de la seva presentació, preferentment per mitjans electrònics. En el cas 
d’utilitzar la plataforma digital i el sistema presencial per a la recollida de signatures, 
primer es verifiquen les presencials per creuar-les amb les digitals i eliminar les 
duplicades perquè només pugui computar-se una d’elles. 

 

 

14. 11. Article 17.1.f. Efectes de les iniciatives ciutadanes.  
Modificació 

a)Si la iniciativa ciutadana  consisteix en proposar la inclusió d'un  punta l'ordre  del dia en  el  
Consell  Municipal o en  el Consell de  Districte, s'ha d'acordar aquesta inclusió en la sessió 
corresponent en la propera sessió, d'acord amb el Reglament Orgànic Municipal, o el  
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Reglament d'Organització  i Funcionament  dels Districtes i els reglaments de cada districte, 
segons el cas. 

b) Si la iniciativa ciutadana  consisteix en proposar l'inici d'un procés participatiu  o un fòrum  
ciutadà,  I ‘Ajuntament  l'ha  de convocar,  en  un  termini màxim  de  30 dies. 

c)  Si  l a  iniciativa  ciutadana consisteix en  proposar  la  creació  d'un  òrgan de participació, 
s'ha  de  derivar  a  l’òrgan  competent per  a  la seva  creació  perquè aquest  adopti  la   
decisió   que   correspongui.  Aquest   òrgan  ha  d'informar públicament  de la seva decisió i, en 
cas que aquesta sigui contraria  a crear  l’òrgan de  participació  proposat,  ha  d'expressar-ne  
públicament   els  motius  de  l a seva negativa, de manera fonamentada, en un termini màxim 
de 30 dies. 

d) Si la iniciativa ciutadana  consisteix  en proposar  l’aprovació d'una  disposició de caràcter  
general, s'ha d'ordenar la seva tramitació  d'acord  amb allò que es preveu en el Reglament 
Orgànic Municipal, en un termini màxim  de 30 dies. 

f) Si la  iniciativa ciutadana consisteix en proposar la convocatòria d'un  Consell  de Barri, 
aquest s'ha de convocar, sempre que no s'hagin superat encara el màxim de quatre 
convocatòries per  any  establert a l'article 62.1,  en  un  termini màxim de 30 dies.  

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  

Es proposa determinar un període concret  per complir amb els resultats de la iniciativa, amb 
la prevenció del compliment de la regulació prevista en el Reglament Orgànic Municipal i les 
normes de funcionament dels districtes 

En relació als consells de barri, la bona organització dels canals de participació requereix d’una 
planificació certa. En el cas dels òrgans especialment i més particularment els consells de barri 
que per les seves característiques d’òrgans molt oberts exigeixen que es pugui preveure amb 
temps les seves convocatòries. La naturalesa d’òrgan de participació del Consell de Barri no es 
pot confondre amb altres canals de participació com les audiències públiques. Per poder 
diferenciar un consell d’una audiència cal donar a aquests primers el caràcter d’òrgan 
planificat que ordena els debats en base a uns temes elaborats i promoguts per la comissió de 
seguiment. Els assumptes puntuals que puguin afectar als veïns i les veïnes es poden tractar en 
les audiències públiques. Tot i així proposem pujar a 4 el màxim de convocatòries l’any. 

Es proposa un no redactat de l’article 17, modificant el títol anomenant-lo “Efectes de la 
recollida efectiva de signatures” en lloc “d’Efectes de les iniciatives ciutadanes”, perquè 
realment els efectes que es recullen en aquest article deriven de la recollida efectiva de les 
signatures, no del genèric “iniciatives ciutadanes”. 
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Article 17 
Efectes de la recollida efectiva de les signatures  
1. Una vegada acreditat per part de la Secretaria General de l’Ajuntament que la 
iniciativa ciutadana ha recollit el nombre de signatures vàlides requerit, es produeixen 
els efectes següents: 
a) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la inclusió d’un punt a l’ordre del dia 
en el Consell Municipal o en el Consell de Districte, s’ha d’acordar aquesta inclusió en la 
propera sessió sens perjudici dels terminis de les normes de funcionament dels òrgans de 
govern previstes en el Reglament Orgànic Municipal, i en les normes reguladores del 
funcionament dels Districtes. 
b) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar l’inici d’un procés participatiu 
l’Ajuntament l’ha de convocar en un termini màxim de tres mesos.  
c) Si la iniciativa consisteix en proposar  una audiència pública l’Ajuntament l’ha de 
convocar,  en un termini màxim de trenta dies. 
d) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la creació d’un òrgan de participació, 
s’ha de derivar a l’òrgan competent per a la seva creació perquè aquest adopti la decisió 
que correspongui. Aquest òrgan ha d’informar públicament de la seva decisió i, en cas 
que aquesta sigui contrària a crear l’òrgan de participació proposat, ha d’expressar-ne 
públicament els motius de la seva negativa, de manera fonamentada en un termini 
màxim de trenta dies sens perjudici si és el cas, dels terminis establerts en el Reglament 
Orgànic Municipal, i en les normes reguladores del funcionament dels Districtes.  
e) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar l’aprovació d’una disposició de 
caràcter general, s’ha d’ordenar la seva tramitació en els següents sens perjudici dels 
terminis establerts en les normes de funcionament dels òrgans de govern previstes en el 
Reglament Orgànic Municipal, i en les normes reguladores del funcionament dels 
Districtes. 
f) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la convocatòria d’una consulta 
ciutadana, la proposta s’ha de sotmetre a l’aprovació del Consell Municipal, el qual s’ha 
de limitar a comprovar que la iniciativa s’adequa a l’ordenament jurídic d’acord amb 
l’article 74.3. 
g) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la convocatòria d’un Consell de Barri, 
aquest s’ha de convocar, sempre que no s’hagin superat encara el màxim de quatre 
convocatòries per any establert a l’article 62.1 en un termini màxim de trenta dies 
sempre que hagin passat més de dos mesos des de l’última convocatòria. 
2. En tot cas, per tramitar la iniciativa es requereix demanar els informes i complimentar 
els procediments exigibles per a l’adopció de la decisió corresponent. 
3. Quan la iniciativa ciutadana consisteixi en actuacions que requereixin de l’acord del 
Consell Municipal, pot assistir a la sessió corresponent un membre de la Comissió 
Promotora per tal d’exposar-hi la proposta, segons el sistema d’ordenació dels debats 
establert en el Reglament Orgànic Municipal.  
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4. Quan les iniciatives ciutadanes consisteixin en proposar l’aprovació d’una disposició de 
caràcter general, la Comissió Promotora pot retirar la seva proposta abans de la seva 
votació per a l’aprovació definitiva, si considera que el contingut final de la proposició 
normativa ha estat modificat substancialment respecte a la proposta inicial durant la 
seva tramitació. 

 

14.12.  Article 17.3.  Efectes de les iniciatives ciutadanes. 
Modificació. 
 
Quan  la  iniciativa ciutadana consisteixi en  actuacions que  requereixin de  l'acord del   Consell  
Municipal,  pot  assistir a  la  sessió corresponent  un  membre de  la Comissió  Promotora per 
tal d'exposar hi la  proposta, segons el sistema d'ordenació dels  debats establert en el 
Reglament Orgànic  Municipal. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

Justificació: 
La Carta municipal en el seu article 37.4 estableix que “les entitats a què fa referència aquest 
article poden formular al·legacions o propostes sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
del Consell Plenari. L'alcalde o alcaldessa pot acordar, si així ho creu convenient i la 
importància de l'assumpte ho aconsella, que siguin llegides, escoltades totalment o de manera 
resumida les al·legacions o les propostes de les entitats, abans de passar a la votació de 
l'assumpte corresponent”.  
 
Si la Carta Municipal preveu que les entitats “interessades” puguin intervenir en el Plenari del 
Consell Municipal s’ha d’entendre que si una comissió promotora ha recollit 15.000 signatures, 
té una legitimació, quan menys, similar per a fer-ho. Entenem també que és més just i 
democràtic que siguin les mateixes persones impulsores de la iniciativa les qui expliquin i 
aportin el seu punt de vista de forma directa per argumentar el per què de la proposta.  
 
 

14.13. Article  19.  Promoció dels  processos participatius.  
Modificació i   supressió parcial. 

Els processos participatius promoguts per  I 'Ajuntament  poden ser-ho directament per  
l'alcalde  o l'alcaldessa o  membre electe del  govern en qui delegui, o  pel s grups municipals, 
tant del Consell  Municipal com deis  Consells de Districte. 

Cada  grup municipal pot  proposar un  màxim  de  dos  processos participatius per any en el 
Consell  Municipal  i  en els Consells de Districte, respectivament  

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
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Justificació: 
Els grups municipals tenen molts altres mitjans de participació en la definició de les polítiques i 
actuacions municipals, més enllà dels processos participatius. Aquest Reglament reconeix 
l’impuls dels canals de la participació per part de tres actors: el govern; la ciutadania i la resta 
de Grups Municipals. Creiem fermament que tots els Grups Municipals han de poder impulsar 
canals de participació com a membres del consistori. Tanmateix, hi ha el perill que els canals 
de participació dissenyats per a millorar la relació entre Ajuntament i ciutadania puguin ser 
utilitzats per altres fins que no directament aquest.  

Es creu convenient que, com a mínim en aquesta primera fase de desplegament del nou 
sistema de participació ciutadana, s’assenyalin alguns límits i condicionants per a l’ús dels 
diferents canals establerts. La Disposició Final quarta permet, més endavant i en base a 
l’experiència, comprovar si els límits i condicionants són adequats. Tanmateix creiem que 
aquest reconeixement, tot i que amb limitacions, ja és una millora respecte el Reglament 
aprovat inicialment l’any 2014 en el qual no es contemplava l’impuls de cap procés 
participatiu, ni per part d’una iniciativa ciutadana ni per la resta de Grups Municipals que no 
formaven govern. 

Igualment, no es pot sostreure a l’alcalde o alcaldessa la seva competència per acordar la 
posada en marxa dels processos participatius. 

 

14.14. Article 21. 2. Finalitats i limitacions del procés 
participatiu. 

El  resultat  del  procés  participatiu  no afecta  les facultats decisòries  dels òrgans de govern   
de   L'Ajuntament. A l'inici  del procés  participatiu, explicitant la predisposició de la que  
parteix per assumir l'impacte del resultat del procés, és a dir, especificant quin grau de 
repercussió  tindran les aportacions ciutadanes en les decisions finals dels òrgans de govern. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 

En els mateixos termes que l’al·legació 5.9 de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona que consta en aquest informe. 
 

14.15. Article 22. Aprovació del procés participatiu.  Modificació 

L'aprovació  del  procés  participatiu   correspon   a  I ‘Alcaldia, la qual  pot  delegar aquesta  
atribució  a la Comissió de Govern, regidors  i  regidores  i  als òrgans  o als carracs  directius  de 
I’ Administració  executiva, en els termes  de l'article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona. 
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ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

Justificació: 

Des del punt de vista polític entenem que en una democràcia representativa les funcions de 
govern pertoquen a les persones a les que les lleis atorguen aquesta funció. En el cas del 
govern català, per exemple, els i les conselleres no tenen perquè ser membres del Parlament. 
El mateix amb la resta de la seva administració executiva:  Secretaris i secretàries generals, 
directors i directores generals. Fins i tot en l’àmbit funcionarial, la funció de subdirector 
general que pertoca a una persona que tingui la condició de funcionària, en no poques 
ocasions exerceix funcions de representació delegada per membres del govern. 
 
Per altra banda, aquesta regulació està contemplada a la Carta Municipal i per tant, el 
reglament de participació no pot modificar la potestat que l’article 13.2 de la Carta Municipal 
atorga a l’alcalde o alcaldessa:   
 

“Les atribucions de l'alcalde o alcaldessa enumerades en les lletres d) i e) de l'apartat 
1 són indelegables. La resta d'atribucions poden ésser delegades o desconcentrades a 
la Comissió de Govern, als regidors i als òrgans i als càrrecs directius de 
l'Administració executiva” 
Les lletres d i e es refereixen a: d) Organitzar l'administració municipal executiva i 
nomenar els tinents d'alcalde i els regidors de districte.  
e) Dictar decrets i bans i vetllar perquè es compleixin  

La resta de potestats de l’alcalde o alcaldessa són delegables. 
 

14.16. Article 23. Convocatòria dels processos participatius. 
Modificació 

La convocatòria  dels processos  participatius s'ha de fer per decret  de l'Alcaldia, la qual  pot 
delegar-la  a la Comissió de Govern, regidors  i  regidores  i  als òrgans o als càrrecs  directius  
de I ‘Administració  executiva en els termes  de l'article 13.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Amb els mateixos raonaments que l’al·legació 14.15 
anterior. 

 

14.17. Article  27.  Actes-resum.  informes   de  resultats 
informes finals  dels processos  participatius. Modificació. 
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Actuaran  com  a Secretaris  del  processos  participatius el  tècnic  en participació de cada 
districte  i  en el cas de processos de Ciutat el Secretari General.  La persona  autora  de l'acta  
resum  Aquesta  persona  ha d'incorporar a aquesta  les esmenes  proposades que consideri  
adequades. La resta d'esmenes les ha de remetre  a la Comissió de Seguiment  perquè aquesta  
informi allò que cregui convenient  pel que fa a la seva inclusió. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

Justificació: 

Els processos participatius, a diferència dels òrgans de participació, no tenen una estructura 
estable ni definida. Poden ser d’envergadures molt diferents, en quan a població subjectiva, 
àmbit territorial, temporalitat, etc., i es composen d’un conjunt d’actes amb singularitat 
pròpia. És difícil, per tan, preveure el tipus de “secretaria” que cada procés ha de tenir. Per 
exemple en un grup de discussió o en una sessió presencial cal delimitar un rol de persona 
dinamitzadora o facilitadora del debat i que després reculli les aportacions que s’han fet, però 
no és exactament una funció de secretaria sinó quelcom més complex. No es limita únicament 
a “aixecar acta” d’allò que ha succeït.  

A més un procés participatiu pot comptar amb desenes d’actes, per exemple, el procés 
participatiu per a l’elaboració del PAM que va comptar amb més de 400 grups presencials de 
debat.  

Tot procés, però, té una persona membre de la plantilla municipal responsable de donar 
directrius i fer el seguiment del mateix, els actes que es realitzin, la presa d’acords i el 
contingut del retorn.  

Per altra banda, hi ha previstos també mecanismes de garanties com la Comissió de Seguiment 
o, en última instància, la Comissió d’Empara, perquè les persones que hagin participat del 
procés o acte tinguin el dret de reclamar les modificacions que considerin, si és que no s’ha 
recollit de manera adient allò expressat. 

 

14.18. Article 32. Comissió  Assessora dels processos 
participatius :Creació  i funcions 

14.19.  Article  33  Composició  i   funcionament  de  la  Comissió  
Assessora   dels processos participatius.  

Supressió de la totalitat dels punts 
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ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
Justificació: 
 

Aquest reglament pretén desenvolupar mecanismes de control sobre la qualitat i eficàcia dels 
canals de participació. És fonamental per  garantir un sistema de participació que pugui ser 
aplicat de la manera més objectiva possible, independentment de quin sigui el govern del 
moment. Els canals de participació han d’estar al marge de les voluntats polítiques i han de 
poder funcionar de la  manera més autònoma possible per assegurar que la ciutadania pugui 
expressar-se en la seva màxima llibertat, diversitat i pluralitat.  

La Comissió Assessora composada per persones coneixedores del funcionament d’aquests 
canals no respon a cap sobredimensionament sinó a una lògica garantista del sistema de 
participació. 

 

14.20. Article 35. Composició de la Comissió de Seguiment  
Modificació. 

La Comissió de Seguiment de cada procés participatiu  esta formada per un nombre senar de 
persones, amb un mínim de cinc i  un màxim de vint i cinc, 15 nomenades per  l'alcalde o 
l'alcaldessa  i  ratificades,  en cas de  processos participatius de districte pel Consell Plenari i 
en el cas de ciutat per la Comissió de plenari pertinent. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
Justificació: 
 
Els processos participatius són molt diversos i de dimensions molt diferents. La Comissió de 
Seguiment ha de ser l’expressió de la diversitat dels actors cridats a participar. És en aquest 
sentit que es posa un mínim de membres, per assegurar la seva representativitat des de l’inici 
del procés, i s’estableix un marge ampli per dalt que permet donar cabuda a la diversitat de 
processos però amb un nombre màxim que permeti la operativitat del propi espai.  

És important tenir en compte en aquest sentit que la pròpia Comissió de Seguiment del procés 
participatiu per a l’elaboració d’aquest reglament, i de la qual en formaven també part tots els 
grups municipals, tenia més de 15 membres i això no ha anat en detriment del procés, ans al 
contrari.  

D’altra banda, la composició de la Comissió de Seguiment ha de venir marcada pel mapa 
d’actors cridats a participar i que ha de ser la pròpia comissió qui accepti la seva composició. 
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No tindria sentit doncs, que la seva composició sigui una funció de les comissions de Plenari o 
dels consells plenaris de districte, ja que això pot provocar una excessiva burocratització i 
lentitud i, el que és pitjor, donar a entendre que les persones que en formen part d’aquesta 
comissió no estan legitimades per a ser-ho i que depèn de les negociacions entre grups 
municipals.  

L’acord de realització del procés participatiu indica el perfil de les persones que han de formar 
part però no concreta quines són aquestes persones. Això ho fa el grup impulsor (on està la 
comissió promotora si s’ha promogut a iniciativa ciutadana). En qualsevol moment les 
persones membres  d’aquesta comissió poden proposar la incorporació d’unes altres i sempre 
poden recórrer a la comissió d’empara si creuen que es vulnera la diversitat i la pluralitat. 

 

14.21. Article 36. Els processos participatius preceptius.  
Modificació. 

b)  Plans sectorials o territorials que  tinguin  una afectació  especial,  per  afectar almenys a un 
districte.  En el cas de plans territorials que afectin a un districte en els casos de més de 2. 5 
m d'euros  d'inversió i en el cas d'abast de ciutat de més  de  15  m d'euros  d'inversió. o  per  
suposar més  de 100  milions  d'euros d'inversió. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  Mantenint els mateixos termes que 
l’al·legació 5.13 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest 
informe. 

 

14.22. Article 39.a  Composició dels òrgans de participació 
Supressió  parcial 

Un regidor  o una  regidora,  o persona  en qui delegui, de cada grup  municipal de 
I‘Ajuntament   llevat  de  qui  assumeixi   la  presidència,   els  o  les  representants municipals 
actuen amb veu però sense vot. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 

Pel que fa a la primera part, es remet a la resposta a l’al·legació 14.15 del Grup Demòcrata. Pel 
que fa a la presència dels o les representants municipals, ,es proposa modificar l’article 39.1 a):  

1. La composició dels òrgans de participació i la selecció dels seus o de les seves membres 
es regula pel que disposa el seu reglament de funcionament. Han d’incorporar, 
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necessàriament, persones vinculades i persones no vinculades a l’Ajuntament ni a cap 
Administració Pública. Les persones vinculades a l’Ajuntament han de ser regidors o 
regidores, o consellers o conselleres i personal municipal. Les vinculades a altres 
Administracions Públiques, les que elles mateixes determinin. Les persones no vinculades 
a l’Ajuntament o altres administracions públiques són les persones que no tenen cap 
relació laboral, política o funcionarial amb l’Ajuntament o altres administracions 
públiques. El reglament de funcionament de cada òrgan ha de determinar la seva 
composició concreta, que ha de tendir a la paritat de gènere i ha d’incloure: 

a) Un regidor o una regidora, o persona en qui delegui, de cada grup municipal de 
l’Ajuntamen.. 

 

14.23. Article 40. Creació i regulació dels òrgans de participació.   
Modificació i supressió 

4. Així mateix la Comissió de Govern, mitjançant decret,  pot concretar les regles bàsiques de 
funcionament que estableixi el Consell Municipal. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

Es tracta d’establir una prelació de fonts en la regulació dels òrgans de participació. Primer 
l’acord del Plenari aprovant la seva creació i la seva regulació. Segon, la Comissió de Govern 
pot concretar les modificacions dins d’aquest marc general (així s’agiliten els tràmits). Tercer, 
el reglament intern aprovat pel propi òrgan de participació dins els limitis establerts pel 
plenari, així es dóna més autonomia al seu funcionament 

 

5. D'altra  banda,  els òrgans  de  participació   poden  aprovar aprovaran el  seu propi 
reglament, d'acord amb les bases  que estableix el Reglament de Participació Ciutadana els 
seus propis criteris d'actuació interna complementaris als reglaments de funcionament 
aprovats pel   que serà aprovat pel Consell Municipal i, si escau, per la Comissió de Govern. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

En la línia indicat a l’apartat anterior, no cal que les modificacions que faci l’òrgan de 
participació en la millora del seu funcionament hagin de ser aprovades pel Consell Municipal. 
En tot cas, n’hi hauria prou amb la Comissió de Govern, ja que els criteris marc hauran estaran 
recollits en l’acord de creació aprovats pe Consell Municipal. 
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14.24. Article 42. Funcionament  dels òrgans de participació.  
Modificació. 

El òrgans de participació s'han de reunir almenys un cop l'any  dos cops l'any o les vegades que 
s'estableixi en el seu reglament de funcionament. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. En els mateixos termes i justificació de l’al·legació 
7.10 del senyor Antoni Mateo Sampedro. 

 

 

14.25. Article 44. Compareixences dels responsables municipals 
davant els òrgans de participació. Modificació. 

Els responsables tècnics i polítics municipals Els responsables polítics municipals han de 
comparèixer davant els respectius òrgans de participació  quan ho demani  el mateix òrgan per 
majoria absoluta  dels seus o de les seves  membres perquè  aquells  expliquin  alguna  
actuació  concreta   relacionada  amb  l'objecte  o sector  propi  del mateix òrgan, quan sigui  
necessari alguna  explicació de caire més  tècnic assistirà  acompanyant el  responsable  
polític   un  responsable tècnic. Aquesta compareixença s'ha de produir  en un termini  màxim 
d'un  mes des de la recepció de la sol·licitud. 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Amb el redactat de l’article 44 indicat en l’al·legació 
5.23 de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona que consta en aquest informe. 

 

14.26. Article 45. 1 

14.27. 45.2. 

La Presidència i la Vicepresidència  Modificació. 

La Presidència  dels òrgans de participació  correspon  als regidors  o a les regidores o òrgans  i  
càrrecs  directius,  incloent  hi els comissionats o comissionades,  en qui delegui !'alcalde o 
l'alcaldessa. 

La Presidència dels  òrgans  de  participació correspon  als  membres de  la Corporació 
Municipal. 
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ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I modificar l’article 45.1: 

Article 45 
Punt 1: La Presidència dels òrgans de participació correspon a l’alcalde o alcaldessa.   

 
 

 

14.28. Article 46 . Comissió Permanent. Modificació 

Tots   els  òrgans   de   participació   poden   escollir   han  d'escollir   una   Comissió Permanent 
amb  les funcions  i   la composició  que determinin els seus  reglaments respectius. 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Amb el redactat de l’article 46 indicat en l’al·legació 
8.23 del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que consta en aquest informe. 

 

14.29. Article 47. Secretaria  i actes de les sessions. Modificació. 

Els òrgans  de  participació   han  de  comptar  amb  una secretaria, membre  de  la plantilla  
municipal,  que aixeca acta dels debats  celebrats en el si de l’òrgan  de participació.  L'acta es 
publica a la plataforma  digital per al  coneixement general  i per, si és el cas, recollir  
aportacions o comentaris de  qualsevol  persona  que  hi pugui estar  interessada. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.   

Justificació:  

Normalment les funcions de secretaria s’exerceixen mitjançant personal municipal i en el cas 
dels Consell Sectorials acostuma a haver una persona empleada pública que exerceix la 
Secretaria de l’òrgan. Tot i així, hi ha casos en els que es requereix de contractacions externes 
que ajudin també a la dinamització i a altres tasques de suport a l’òrgan. No és prudent ni 
convenient tancar la possibilitat a altres modalitats com, per exemple, que pugui ser el mateix 
òrgan qui gestioni la secretaria, mitjançant encàrrec a algun dels seus membres. 

 

 

14.30. Article 48. Grups o comissions de treball. Modificació. 
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1.  Els òrgans  de  participació   poden  crear  grups  o  comissions  de  treball també espais 
puntuals de treball  per abordar  un assumpte circumstancial. 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  I modificar l’article 48 en aquest sentit: 

1. Els òrgans de participació  poden crear comissions de treball i també espais puntuals 
de treball per abordar un assumpte circumstancial. 

 

2.  En aquests  grups  de treball  hi poden  participar persones  que  no formen part  de l’òrgan 
de  participació  però  que  tenen  interès  a col·laborar  en la seva  tasca,  sempre i  quan  no  
superin   la  meitat dels  assistents. En aquests   casos,  sempre ha  de recaure  en  un membre  
de  l’òrgan  la coordinació i  la responsabilitat de traslladar el resultat  d'aquests grups a l’òrgan 
de participació. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.   

Justificació:   

No s’han de posar límits a les persones que vulguin col·laborar amb la tasca dels òrgans de 
participació. És una manera d’eixamplar el seu àmbit d’actuació. En tot cas, i així està recollit 
en el mateix article 48.2, les tasques de coordinació i de trasllat dels resultats a l’òrgan de 
participació sempre ha de recaure en un dels seus membres inscrits. 

 

14.31. Article 50. Dissolució. Modificació 

Si  un  òrgan de  participació   no s'ha  reunit  almenys  una  vegada  en  un any,  el Consell  
Municipal  a  proposta de  la  Comissió  de  Govern,  previ  informe  del Consell de Ciutat, pot 
suprimir-lo motivadament. 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Tot i complementant la proposta amb un sistema de 
cessament de les persones que no compleixin amb les seves responsabilitats dins l’òrgan. Es 
proposa afegir a l’article 39:, aquest apartat 6 : 

6 Les causes de cessament d’una persona membre s’han de recollir en l’acord de creació  
o en el reglament de funcionament de l’òrgan de participació i han de respondre a 
criteris d’indignitat en l’exercici de les seves funcions. També és causa de cessament la 
manca d’assistència no justificada a dues sessions seguides o quatre alternes en un 
període de tres anys. 
El cessament de les persones membres s’ha d’acordar en el plenari de l’òrgan i, prèvia 
audiència a la persona afectada, s’ha de procedir, si és el cas,  a la seva substitució 
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d’acord amb el reglament de funcionament de l’òrgan. La persona interessada pot acudir 
a la Comissió d’Empara, a més d’interposar els recursos administratives i/o judicials que 
consideri oportuns, en defensa dels seus drets i interessos. 

 

 

14.32. Article 52. a. Composició. Supressió/modificació 

La Presidència correspon a l'alcalde o alcaldessa el qual la pot delegar en un altre membre de 
la corporació municipal. 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ, amb la següent redacció de l’article 52.1.a): 

Article 52 
Composició del Consell de Ciutat 
1. El Consell de Ciutat està integrat pels o per les membres següents: 
a) L’alcalde o l’alcaldessa, que n’ocupa la Presidència, la qual pot ser delegada en un 
altre membre de la corporació municipal 

 

 

14.33. Article 54. Règim de funcionament del Consell de Ciutat. 
Modificació. 

El Consell de Ciutat s'ha de reunir en sessions  plenàries  de manera ordinària  cada sis  4  
mesos i de  manera  extraordinària  cada  cap  que  sigui  convocat  per  la presidència,   per  
iniciativa  pròpia  o a  petició  de  la Comissió  Permanent o d'un nombre deis seus o de les 
seves membres que en representin almenys una tercera part,  en cas aquest  cas, cal que es 
convoqui en màxim 15 dies. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 

No es considera pertinent l’obligació de fer tres sessions plenàries l’any. La pràctica i 
l’experiència diuen que el mínim han de ser dues reunions l’any. L’article 23.q del reglament 
intern del Consell de Ciutat aprovat inicialment l’any 2014 senyalava El Consell de Ciutat s’ha 
de reunir en sessions plenàries de manera ordinària cada sis mesos i com a mínim un cop l’any. 
Això no impedeix que es puguin fer més sessions quan la dinàmica de treball ho aconselli.  

S’estima procedent, en canvi, l’obligació de convocar en 15 dies la sessió plenària en els 
supòsits contemplats en l’article 54. 
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14.34. Article 55. Comissió Permanent del Consell de Ciutat. 
Substitució. 

a) El  president  o presidenta, que  pot delegar  en el regidor  o regidora  que tingui atribuïdes 
les competències en matèria de participació  ciutadana,  que pot delegar en  el  Comissionat  o  
comissionada  que  tingui  atribuïdes  les  competències  en participació  ciutadana. 

b) Les persones que ocupen les dues Vicepresidències. 

c)  Fins a quatre  persones  representants associatius esmentats a l 'apartat b) de l'article 7 i  
fins a dues persones representants citats a cadascun dels apartats c), d), e) i  f) del mateix 
article  7 d'aquest Reglament, escollides  per cada grup d'entre les persones  membres que 
hagin manifestat  prèviament la voluntat de formar-ne part.  

d) Un regidor o regidora  representant de cada grup municipal que sigui vocal. 

e) El comissionat o comissionada en matèria de participació ciutadana, si existeix. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 

I es proposa el següent redactat de l’article 55: 

Article 55 
Comissió Permanent del Consell de Ciutat 
1. La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i el bon 
funcionament del Consell de Ciutat, així com d’assistir en les seves funcions a la 
Presidència. 
2. La Comissió Permanent està formada per: 
a) La Presidència correspon al president o a la presidenta del Consell de Ciutat qui la pot 
delegar en el regidor o la regidora o comissionat o comissionada que tingui atribuïdes les 
competències en matèria de participació. 
b) Les persones que ocupen les dues Vicepresidències del Consell de Ciutat. 
c) Dues persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les 
persones procedents de cada un dels grups assenyalats a les lletres c, d, e, f, g i h de 
l’article 52. 
d) Un regidor o una regidora en representació de cada grup municipal, que sigui vocal 
del Consell de Ciutat. 
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14.35. Article 57.  Formulació de propostes d'acord. de 
convocatòria de processos participatius o de  creació  d’òrgans  
de  participació  al  Consell Municipal. Supressió/modificació 

Formulació de propostes  d'acord al Consell Municipal: 

1. D'acord amb l'article  36.3 de la Carta Municipal i  l'article  3, apartat i) d'aquest Reglament,  
el  Consell  de  Ciutat   pot  formular   propostes  d'acord   al  Consell Municipal sempre  i  quan  
afectin a un tema d’interès general  ciutadà  que estigui dins de les seves atribucions. 

2. El procediment  per a  la formulació de propostes d'acord al Consell Municipal per part del 
Consell Municipal és el següent: 

a) Quan un o una membre del Plenari del  Consell de Ciutat vulgui proposar que es formuli una 
proposta  d'acord al Consell Municipal cal que elevi a la Comissió Permanent  i fer-li arribar la 
documentació  pertinent en temps i forma. 

b) Si la Comissió Permanent  ho considera adequat, acordarà  per votació de majoria simple 
incloure la proposta  com a punt d'ordre del dia del Plenari del Consell de Ciutat, i  la 
documentació  s’enviarà  juntament  amb la resta de documentació  de la convocatòria  del  
Plenari.  Els casos  d'excepcionalitat es tractaran segons  el que s'estipula  en l'apartat 1 de 
l'article 16 d'aquest Reglament. 

e)  El  president  o presidenta   del Consell de Ciutat, previ  el seu  acord  en sessió plenària, ha 
de trametre la proposta al Consell Municipal. 

3. En l'elaboració  de l'ordre  del dia del Consell Municipal, si l'alcalde o alcaldessa, considera  
que la proposta  no requereix  de la preparació  d'un  procediment  previ per  part  de  
I‘Administració  executiva,  la  proposta   ha  de  ser  tramitada   com a declaració institucional, 
prevista en els articles 65 i 73.5 del Reglament orgànic municipal. 

Si  l'alcalde  o  alcaldessa   considera   que   la  proposta   d'acord   requereix   de  la preparació   
d'un   procediment   administratiu  previ,  l'ha  de   remetre   a  l’òrgan municipal competent  
pera la seva incoació i  tramitació, si escau, als efectes del que preveu l'article 51 del  
Reglament orgànic municipal. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 

El redactat proposat es refereix a les propostes que puguin fer membres del Consell de Ciutat 
de manera personal (o en representació de l’entitat a la qual pertanyen) per traslladar al 
Consell municipal propostes d’acord. Tanmateix això no ha de substituir la possibilitat que el 
Consell de Ciutat pugui demanar la convocatòria d’un procés participatiu o una audiència 
pública o la creació d’un òrgan de participació com preveu l’article 57.2. 



 

143 
 

Es proposa el redactat següent de l’article 58 (anterior 57): 

Article 58 
Formulació de propostes d’acord, de convocatòria de processos participatius o de 
creació d’òrgans de participació al Consell Municipal. 
1. De conformitat  amb l'article  36.3 de la Carta Municipal, el Consell de Ciutat, 
mitjançant acord adoptat per majoria en sessió plenària, 
pot  formular   propostes  d'acord   al  Consell Municipal sempre  i   quan obeeixin a la 
seva naturalesa consultiva i estiguin dins de les seves atribucions quan  afectin a un tema 
d’interès general  ciutadà i siguin de competència municipal  .  
2. Igualment, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta, pot demanar la 
convocatòria d’un procés participatiu o d’un fòrum de debat o la creació d’un òrgan de 
participació. 
3. Si l’acord del Consell de Ciutat compleix amb els requisits establerts en els apartats 
anteriors, serà preceptiu incorporar els punts a l’ordre del dia del Consell Municipal, o 
convocar el procés participatiu o el fòrum de debat, o crear l’òrgan de participació, 
segons quin sigui el contingut d’aquell. 
Només es pot denegar la sol·licitud del Consell de Ciutat per raons fonamentades en la 
coincidència amb d’altres processos que puguin interferir negativament. En tot cas, la 
Comissió d’Empara regulada al capítol 10 d’aquest Reglament ha d’emetre informe 
sobre l’existència de les causes que motiven aquesta denegació. 
4. Es poden formular com a màxim dues propostes d’acord al Consell Municipal per 
sessió del Consell de Ciutat, les quals han de ser trameses a aquell a través del seu 
vicepresident o de la seva vicepresidenta. 
5. El procediment  per a  la formulació de propostes d'acord al Consell Municipal per part 
del Consell de Ciutat, quan no sigui a iniciativa de la Comissió Permanent, és el següent: 
a) Quan un o una membre del Plenari del  Consell de Ciutat vulgui proposar que es 
formuli una proposta  d'acord al Consell Municipal cal que ho demani a la Comissió 
Permanent  fent-li arribar la documentació pertinent en temps i forma. 
b) Si la Comissió Permanent  ho considera adequat, acordarà  per votació de majoria 
simple incloure la proposta  com a punt d'ordre del dia del Plenari del Consell de Ciutat, 
i  la documentació  s’enviarà  juntament  amb la resta de documentació  de la 
convocatòria  del  Plenari.  
e)  El  president  o presidenta   del Consell de Ciutat, previ  el seu  acord  en sessió 
plenària, ha de trametre la proposta al Consell Municipal 
f) En l'elaboració  de l'ordre  del dia del Consell Municipal, si l'alcalde o alcaldessa, 
considera  que la proposta no requereix  de la preparació  d'un  procediment  previ 
per  part  de  I’Administració  executiva,  la  proposta   ha  de  ser  tramitada   com a 
declaració institucional, prevista en els articles 65 i 73.5 del Reglament orgànic 
municipal. 
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g) Si  l'alcalde  o  alcaldessa   considera   que   la  proposta   d'acord   requereix   de  la 
preparació   d'un   procediment   administratiu  previ,  l'ha  de   remetre   a  l’òrgan 
municipal competent  pera la seva incoació i  tramitació, si escau, als efectes del que 
preveu l'article 51 del  Reglament orgànic municipal 

 

 

14.36. Article 58. Sessió  anual  del Consell de  Ciutat  sobre  
l'estat  de  la Ciutat. Supressió. 

Per tal de no reproduir el debat  propi del Consell Municipal, en aquestes sessions anuals els o 
les representants deis grups municipals en el Consell de Ciutat actuen com a mers 
observadors, sense veu.  

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I modificar l’article 58 en aquest sentit: 

Article 58 

Sessió anual del Consell de Ciutat sobre l’estat de la ciutat 

S’ha de fer una sessió anual del Consell de Ciutat sobre l’estat de la ciutat, en la qual el 
govern municipal ha de retre comptes sobre l’any finalitzat i ha de presentar les 
actuacions previstes per a l’any següent. 

 

14.37. Article  60.  1.d .  Composició i funcionament  dels   
Consells  de  Barri. Modificació 

a)EI president o la presidenta del Consell de Barri, càrrec que és exercit pel regidor o per la 
regidora  del Districte i, en el seu defecte, pel president o per la presidenta del districte o bé en 
defecte pel Conseller de barri.  

d)  Actua de secretari o secretaria el conseller  o consellera  tècnica  del districte o persona en 
qui delegui el secretari o secretaria tècnic jurídic del districte. el  tècnic de barrI. 

14.38. 62. 1. Regim de sessions  dels Consells de Barri. 
Modificació 

Els Consells de Barri s'han de convocar com a  mínim un cop l'any o  dos cops l'any o  quan  ho  
proposi  el  regidor  o  la  regidora  delegat o delegada  per  l'alcalde  o l'alcaldessa  al districte,  
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una desena  part  deis consellers  o de les conselleres  que conformen el Consell de Districte o 
per iniciativa ciutadana  d'acord  amb el capítol 2 d'aquest Reglament, amb un màxim de 
quatre a l'any.  

14.39. Article 63. La Comissió de Seguiment dels Consells de 
Barri. Modificació. 

3.   Les funcions de secretaria recauran  en una persona  tècnica del districte. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS 
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4 en els termes i justificació indicats a la resposta 
a les al·legacions 4.6, 4.7 i 4.8  de CUP, CAPGIREM BARCELONA que consten en aquest informe. 
 

14.40. Article 64. Pactes i Acords de diàleg i  participació 

3.El Pacte o Acord ha de comptar  amb: 

a) Una Assemblea, de la qual n'han de formar  part totes  les entitats,  les persones i 
institucions adherides  o signants  i els o les representants municipals  de l’àrea  o sector 
afectat per raó de la matèria i els grups municipals. 

6. La Comissió de Govern El Consell  Municipal  pot establir  una regulació complementària 
d'aquests Pactes i  Acords. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  Incorporant els grups municipals a 
l’apartat a9. No s’estima convenient negar la possibilitat que la comissió de Govern pugui 
establir na regulació complementària, dins el marc general aprovat pel Consell Municipal 

 

 

14.41. Article 66.2. Funcionament de les audiències públiques o 
fòrums ciutadans. Modificació. 

Els grups municipals no intervenen llevat que prèviament així s'hagi acordat o que la 
Presidència els doni la paraula. 

Els Grups intervindran després de les intervencions de la ciutadania i abans de  la  replica  de  
menor  a  major  representació, prèviament es  pactarà  el temps d'intervenció. 
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ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Modificant l’article 66: 

Article 66 
Funcionament de les audiències públiques 
1. Les sessions de les audiències públiques s’organitzen de la manera següent: 
a) Presentació i posicionament municipal, per un temps no superior a trenta minuts.  
b) Torn obert de paraules, durant un màxim de cinc minuts per intervenció, temps que es 
pot escurçar en funció del nombre de persones que en vulguin fer ús, de manera que la 
sessió no tingui una durada superior a les dues hores i mitja.  
c) Torn de rèplica per part dels o de les responsables municipals, si així ho desitgen, per 
aclarir les qüestions que hagin aparegut en el debat. Aquest torn de rèplica té una 
durada màxima de 10 minuts. 
d) Conclusions, si s’escau, a càrrec de la Presidència, amb un màxim de temps de quinze 
minuts. 
2. Els Grups Municipals poden intervenir per ordre de menor a major representació, 
després del torn obert de paraules i abans de la rèplica. Prèviament s’ha d’acordar el 
temps d'intervenció de cada grup. 
3. Quan aquests debats es facin mitjançant la plataforma digital, no caldrà ajustar-se als 
temps esmentats, ja que el seu funcionament és continu. La convocatòria concreta en 
determinarà la regulació de la seva dinàmica que, en tot cas, haurà de respectar el 
principi democràtic de no discriminació i llibertat d’expressió. Resta prohibit de fer-hi 
manifestacions que puguin resultar injurioses o que no respectin les normes més 
elementals de consideració vers les persones. 
4. Les Audiències públiques dirigides a població menor de setze anys s’han de regular per 
l’acord de la seva realització tenint en compte les característiques de les matèries a 
debatre i/o dels i les infants i adolescents convocades. 

 

 

14.42. Addició  d'un article nou. 

Sol·licitem que  es  torni a  incorporar  l’Audiència de Pressupostos i Ordenances fiscals,  
proposem el redactat existent amb  algun  canvi.  Entenem que  seria l'article 67  i per tant es 
faria  de nou  la numeració. 

1.   L’Audiència Pública  de  Pressupostos i  Ordenances Fiscals és convocada per l'alcalde o  
alcaldessa  i  té  com  a  finalitat la  participació en  el  debat  de l'Ajuntament   en  aquestes  
qüestions  i   la formulació  d'al·legacions  i proposicions. 
2.   Amb  la  finalitat de  fer  més  participatiu el  procés de  discussió, els  acords d'aprovació 
inicial del pressupost i les ordenances es trameten electrònicament a les entitats membres del 
Consell  de Ciutat i deis consells sectorials de  ciutat i  els  consells sectorials de  districtes. A 
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partir d'aquest moment, el  text  aprovat inicialment serà accessible a  través del  lloc  web 
municipal. 
3.  La ciutadania i les  associacions poden formular  propostes o suggeriments en   un   espai   
d'Internet  creat  amb   aquest  efecte, publicitat  de   manera convenient. 
4.   Abans  de l'aprovació definitiva del  pressupost i de les ordenances fiscals,  es convocarà la 
Audiència Pública   de  Pressupostos i   Ordenances Fiscals,  que serà  presidida per  l'alcalde o  
alcaldessa, que  pot  delegar en  el  regidor o regidora d'Hisenda. L'alcalde o alcaldessa  donarà 
compte de les aportacions rebudes i  donarà resposta sintètica d'aquestes aportacions. La 
ponència presentarà els pressupostos de la manera més entenedora possible. 
5.   L'acta  de la Audiència Pública  de  Pressupostos i Ordenances Fiscals  i de tot el procés 
d'informació serà constitutiva de  la memòria participativa que s’inclourà en l'expedient 
administratiu d'aprovació dels  pressupostos. 
6.   En l'Audiència   Pública   de  Pressupostos i  Ordenances Fiscals  actuarà, com secretari o  
secretaria, el  titular  o  la  titular de  la  Secretaria  General de I ‘Ajuntament o l a persona en 
qui delegui. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
Justificació: 
 
No cal crear aquesta obligació “ex lege”. El text proposat reprodueix exactament el vigent des 
de l’any 2002. L’experiència de la seva utilització en aquests quinze anys no acredita que sigui 
una eina útil per a la participació en els pressupostos. Hi ha altres canals més adequats. El 
debat en la plataforma Decidim, els informes i dictamen del consell de ciutat, processos 
participatius que tinguin implicació pressupostària… sense perjudici que es pugui promoure la 
realització d’aquest audiència pública a iniciativa ciutadana en l’àmbit de ciutat o de districte i 
un procés de participació als pressupostos municipals.  
En tot cas,el fet que no es regli la seva obligació no impedeix que es pugui convocar a iniciativa 
ciutadana en qualsevol moment  
 
 

14.43. Article  70. Àmbit  territorial de les consultes ciutadanes. 
Modificació 

Excepcionalment,  es poden convocar  consultes  ciutadanes  d’àmbit  de  barri districte, si 
l'afectació del  resultat  és tan  singular que  es  pot  determinar clarament aquest àmbit 
territorial.   
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ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ . Amb els termes i justificació de l’al·legació 4.16 de 
CUP, CAPGIREM BARCELONA         

 

14.44. Article 93.1 Màxim de consultes  ciutadanes anuals  i  
períodes  en els quals no es pot promoure  la celebració de 
consultes ciutadanes. Supressió 

Si no s'estableix el període indicat a l'article següent, durant cada any natural només es poden 
celebrar un màxim de tres consultes ciutadanes. A aquests efectes una consulta múltiple 
compta com a una única consulta. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ . Amb els termes i justificació de l’al·legació 8.51 del 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

14.45. Article 94. Supressió de tot l'article. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ .  

Justificació: 

Es remet a la justificació a la desestimació de l’al·legació anterior 14.44, i a la4.17 de CUP, 
Capgirem Barcelona,  tot insistint que el fet que es puguin unificar consultes en un mateix 
període de temps no suposa reduir les possibilitats de fer consultes. 

 

14.46. Article 103. Característiques de la  plataforma  digital  
per a la participació. Addició d'un punt nou 

Un cop  l'any,  es  presentarà  en  la  Comissió  de  plenari   corresponent,  un informe del 
funcionament de la plataforma digital. 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ . Incorporant aquesta previsió a l’article 103.3 

3. Un cop l’any s’ha de presentar a la Comissió de Plenari corresponent un informe sobre 
el funcionament de la plataforma. 
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14.47. Article  107.  Suport   als   projectes   associatius.   
Modificació  i   fusió  amb l'article 8 

Les associacions, en tant que agrupacions de persones  al voltant d'unes finalitats compartides,  
poden se r recolzades  per I ‘Ajuntament en els següents  àmbits: 

a)Enfortiment social, dirigit a millorar la seva capacitat  d'ampliar  les seves  bases socials i la 
incorporació de noves persones al projecte associatiu. 

b)  Enfortiment  econòmic,  dirigit  a  millorar  la  seva  autonomia   i    capacitat  de produir 
activitats  d’interès ciutadà. 

c)  Enfortiment  democràtic,  dirigit a  millorar el  funcionament  democràtic de les 
associacions. 

Els suports  dels  que disposa  l'Ajuntament per afavorir la tasca de les associacions són els 
següents: 

1.L'Ajuntament  ha de  posar  a disposició  de  les associacions  ciutadanes  mitjans materials  i  
econòmics  per  a la  millor  realització  deis  seus  projectes  i  les seves activitats. 

2. S'han de fer, de manera  regular, quan no sigui possible fer convenis anuals o plurianuals, 
convocatòries  de  subvencions  dirigides  a la  realització de les activitats de les associacions 
ciutadanes que siguin d’interès pera  la ciutat. 

3. Igualment,  s'ha de promoure  la  realització d'acords  de  col·laboració  amb  les associacions 
ciutadanes,  mitjançant els qual s s'ha d'ajudar, si és legalment escaient, a  facilitar  el  suport   
econòmic a  programes   específics  d'aquestes  associacions, sempre que el seu contingut es 
consideri d’interès pera  la ciutat. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. No es considera pertinent modificar 
l’article 8 tot i que es proposa una nova redacció de l’article 107.2 : 

2. S'han de fer de manera regular convocatòries de subvencions i, quan sigui possible i 
adequat, convenis anuals o plurianuals, dirigides a la realització de les activitats de les 
associacions ciutadanes que siguin d’interès per a la ciutat 
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14.48. Article 112 .La Comissió d'Empara. Composició i funcions. 
Modificació. 

La Comissió d'Empara,  integrada  en el  Consell de Ciutat, és un òrgan de caràcter consultiu 
que té per objecte vetllar per l'efectiva realització deis drets  i  obligacions derivats  de la 
normativa sobre  participació ciutadana,  i per la bona practica en l'ús dels canals de  
participació  ordenats en aquest  Reglament.  Mitjançant decret  de I ‘Alcaldia s'han de 
determinar les retribucions econòmiques de les persones  que en formen part.  

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ .  

Justificació: 

Les persones membres de la Comissió d’Empara, atenent que es tracta d’una tasca 
especialitzada que requerirà una dedicació singular, raó per la qual cal preveure  la 
remuneració pertinent. 

3.   La  Comissió  d'Empara   es   composa  de   5  membres,  persones  de   prestigi reconegut, 
expertes  en   matèria  de  participació ciutadana. Són  nomenades  per l'alcalde o  l'alcaldessa, 
dos,  un  home i   una  dona, a  proposta de  la  Comissió de Govern   la   Comissió  de   Plenari 
corresponent  dos,   un   home  i  una   dona,  a proposta del  Consell  de  Ciutat   per  acord   
adoptat per  majoria  absoluta; i    una  a pro posta  de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. És convenient que una instància 
d’aquestes característiques pugui comptar amb membres proposats per l’assemblea 
municipal, pel conjunt de regidors i regidores que conformen l’ajuntament. En el mateix sentit 
sembla lògic que la Comissió de Govern també pugui proposar alguna persona membre. per 
facilitar l’equilibri entre ambdues instàncies es proposa modificar la composició de la comissió 
d’Empara afegint un membre més i donant a l president o presidenta vot de qualitat en cas 
d’empat. 

El redactat proposat és el següent: 

Article 112  
La Comissió d’Empara. Composició i funcions. 
1. La Comissió d’Empara, integrada en el Consell de Ciutat, és un òrgan de caràcter 
consultiu que té per objecte vetllar per l’efectiva realització dels drets i obligacions 
derivats de la normativa sobre participació ciutadana, i  per la bona pràctica en l’ús dels 
canals de participació ordenats en aquest Reglament. Mitjançant decret de l’Alcaldia 
s’han de determinar les retribucions, en forma de dietes i indemnitzacions de les 
persones que en formen part.  
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2. Entre les seves funcions, que abasten el conjunt del sistema de participació regulat en 
aquest Reglament, hi ha les d’aclarir els dubtes interpretatius que es puguin plantejar 
amb ocasió de la seva aplicació. Ha d’emetre informe per resoldre els dubtes sobre 
l’àmbit territorial d’un procés participatiu o una consulta, així com la tipologia de les 
persones cridades a participar en un procés participatiu. 
3. La Comissió d’Empara es composa de 6 membres, persones de prestigi reconegut, 
expertes en matèria de participació ciutadana. Són nomenades per l’alcalde o 
l’alcaldessa, dos, dues dones o un home i una dona, a proposta dels Consell Municipal, 
dos, dues dones o un home i una dona, a proposta de la Comissió de Govern; una 
persona a proposta del Consell de Ciutat per acord adoptat per majoria absoluta; i una a 
proposta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.  
4. El president o la presidenta de la Comissió d’Empara és nomenat per l’alcalde o 
l’alcaldessa a proposta de la Comissió d’Empara. 
5. Els o les membres de la Comissió d’Empara no poden tenir la condició d’electes de 
l’Ajuntament, del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del Parlament 
Europeu, ni tampoc poden ser  funcionaris eventuals, ni càrrecs directius municipals, ni 
reunir qualsevol altra condició que els pugui crear cap conflicte d’interessos respecte la 
seva condició de membre de la Comissió d’Empara. Estan sotmesos a les normes de 
conducta, principis i valors previstos en el Codi Ètic de Conducta de l’Ajuntament de 
Barcelona que resultin aplicables. 
6. L’Alcaldia, en exercici de les atribucions que li atorga la Carta Municipal de Barcelona, 
pot concretar les funcions, composició, funcionament i règim d’incompatibilitats dels o 
de les membres de la Comissió d’Empara, d’acord amb aquest Reglament. 
7. La durada del mandat dels i les membres de la Comissió d’Empara és de quatre anys. 
La renovació es fa el primer any posterior a les eleccions municipals. 

 

4. El president o la presidenta de la Comissió d'Empara és  nomenat per l'alcalde o 
l'alcaldessa a  proposta de  la  Comissió de  Govern.   els  membres de la  Comissió d'Empara. 

7.La  durada dels membres és de  quatre anys, La renovació es duu a terme durant el primer 
any posterior a les eleccions. 

ES PROPOSA ESTIMAR LES AL·LEGACIONS. Tal com es pot veure en el redactat de l’article 112 
precedent. 

 

14.49. Disposició transitòria primera. Terminis d'adaptació  dels 
òrgans de participació  existents i de llurs normes de 
funcionament. Modificació. 
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l. En  el  termini   d'un  any  a  comptar   des  de  l'entrada  en  vigor  d'aquest Reglament, els  
actuals  òrgans  de  participació  i  llurs normes  de funcionament s'han d'adequar a les 
disposicions d'aquest Reglament. 

2. En el  termini  d'un any a comptar  des  de  l'entrada  en  vigor d'aquest Reglament,   
s’haurà  d'elaborar  i  sotmetre a aprovació la reforma  del Reglament de Funcionament deis 
districtes. 

3.   En el  mateix termini  d'un any, cal iniciar  la revisió dels actuals  òrgans  de participació 
existents  per tal que, d'acord amb allò que estableix l'article 50, la  Comissió  de  Govern,  
previ  informe  del  Consell  de  Ciutat,  procedeixi motivadament  a  la  dissolució d'aquells  
òrgans   que   no  s'hagi n  reunit al menys una vegada en el darrer any. 

ES PROPOSA ESTIMAR LES AL·LEGACIONS.  I redactar la Disposició Transitòria en aquests 
termes. 

Disposició transitòria primera 

Terminis d’adaptació dels òrgans de participació existents i de llurs normes de 
funcionament 

1. En el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, els 
actuals òrgans de participació i llurs normes de funcionament s’han d’adequar a les 
disposicions d’aquest Reglament. 

2. En el mateix termini d’un any, cal iniciar la revisió dels actuals òrgans de participació 
existents per tal que, d’acord amb allò que estableix l’article 50, el Consell Municipal, a 
proposta de la Comissió de Govern, previ informe del Consell de Ciutat, procedeixi 
motivadament a la dissolució d’aquells òrgans que no s’hagin reunit almenys una vegada 
en el darrer any 

 

14.50. Disposició final primera . Registre Ciutadà. Modificació. 

l.  La Comissió de Govern La Comissió de Plenari corresponent a proposta de  la Comissió  de  
Govern,  ha de  regular  mitjançant  decret  el  Registre Ciutadà al qual es fa referencia al s 
articles 39, 52 i 63 com a instrument base pera l a selecció de l es persones que tenen  interès  
a participar en els afers públics  a  través dels  òrgans  de  participació,  dels  fòrums  ciutadans,   
o d'altres  mecanismes participatius. 

2.   L'esmentat   decret de   la  Comissió   de   Govern,   una  vegada   aprovat inicialment, s'ha  
de sotmetre a  un tràmit  d'informació  pública  previ a la seva aprovació definitiva durant un 
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termini mínim de trenta dies i, un cop aprovat definitivament, el decret  s'ha de publ car en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ .  

Justificació: 

El Govern té potestat per dictar decrets d’aquesta naturalesa 

 

14.51. Disposició final segona. Fitxer General d'Entitats 
Ciutadanes. Modificació. 

1. La Comissió de Govern La Comissió de Plenari corresponent a proposta  de la Comissió 
de Govern ha de regular  mitjan ant decret  el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes, al qual es 
fa referencia als articles 39, 52 i 60 d'aquest Reglament, com a instrument basic pera facilitar 
les relacions de l'Ajuntament amb les entitats  i els grups sense ànim de lucre, d’àmbit de 
ciutat i  de districte. 

2. L’esmentat decret  de la Comissió de Govern L'esmentat acord de la Comissió de Plenari 
corresponent ha de determinar els efectes de la inscripció en el Fitxer, la tipologia d'entitats 
que hi poden sol·licitar la inscripció, els procediments d'altes i de baixes i la seva regulació. 

3. El  decret  de la Comissió  de Govern, una vegada aprovat  inicialment,  s'ha  de sotmetre a  
un  tràmit  d'informació  pública  previ  a  la  seva aprovació  definitiva durant un termini  
mínim de trenta  dies i, un cop a provat definitivament, el  decret s'ha de publica r en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ .  

Justificació: 

El Govern té potestat per dictar decrets d’aquesta naturalesa 

 

14.52. Disposició final quarta.  Revisió de la norma. Modificació 

En un termini  de  tres anys  un any s'ha  de  revisar el  nombre  de signatures i el suport 
econòmic establerts per a les iniciatives ciutadanes  per tal de comprovar la seva eficàcia  i    
utilitat.   Cada  cinc  tres  anys  s'ha   de  fer  una  avaluació  del funcionament  del sistema. 
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ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ .  

Justificació: 

En in termini tan curt de temps no hi ha possibilitats de valorar l’abast i el funcionament dels 
canals de participació dissenyats en el reglament 
 

15. Consell d’Associacions de Barcelona 
 

Al·legació a l’Article 45.2: 
Article 45 La Presidència i la Vicepresidència  

2. La Vicepresidència o Vicepresidències ha o han de ser assumides per un membre o membres 
de l’òrgan que no tingui la consideració de membre de la corporació municipal o de personal al 
servei de l’Ajuntament o qualsevol administració pública. La seva elecció s’ha de fer per 
majoria absoluta de les persones presents de l'òrgan amb dret a vot el dia de la seva 
constitució i en el cas que no sigui una persona que representi una organització haurà de 
presentar l’aval d’una, com a mínim, de les organitzacions membres del Consell. 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ .  

Justificació: 

El Reglament de participació ciutadana de l’any 2002 concretava les previsions de la Carta 
municipal en matèria de participació determinant que, dins la composició del Consell de Ciutat, 
puguin haver ciutadans i ciutadanes. En el mateix sentit, la proposta de reglament que va ser 
aprovada inicialment l’any 2014, i també el reglament intern del Consell de Ciutat. Si es preveu 
la seva presència incondicionada, no es pot admetre que per poder tenir algun càrrec dins 
l’òrgan els calgui l’aval de cap altra entitat. En aquest sentit, doncs, no se’ls pot exigir un plus 
de capacitat complementat per l’aval de cap altre membre de l’òrgan de participació. 

 
 

16. Consell Municipal de Benestar Social 
 
 

Que es modifiqui l’article 64 punt primer de la proposta de 
Reglament amb el redactat següent: 
Article 64  
Pactes i Acords de diàleg i participació  
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1. L’Ajuntament pot fomentar espais de debat, de diàleg, de col·laboració, d’acció, de 
coproducció i de consens amb persones i entitats o institucions interessades en els diversos 
sectors d’actuació municipal mitjançant la subscripció o adhesió a Pactes i Acords, en els quals 
es recullin els principis compartits de polítiques públiques municipals. Aquests Pactes i Acords 
es fonamenten en la participació i la implicació activa de les persones que hi participen 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I modificar l’article 64 en aquest sentit. 
 
 

17. GRUP INFÀNCIA I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL 
Consell Municipal de Benestar Social 
 

17.1 Preàmbul 14 
 
 
Per fer efectiu el dret a la participació ciutadana en totes les vessants indicades cal una actitud 
proactiva per part de l’Ajuntament amb les tres accions que l’article 9.2 de la Constitució indica 
per a tots els poders públics; promoure, remoure i facilitar. En l’àmbit d’aquest Reglament cal 
promoure els canals i instruments aptes per a la màxima i més àmplia i inclusiva participació; 
remoure els obstacles que la dificultin o impedeixin, articulant mitjans singulars per arribar a 
les persones que per les seves circumstàncies personals o socials o per desigualtat de gènere 
i/o edat, tenen més dificultats; i facilitar la intervenció ciutadana en els processos de presa de 
decisions polítiques, de manera que la utilització d’aquests canals no depengui principalment 
de l’acció institucional sinó que la iniciativa ciutadana, amb la seva autonomia i la seva 
pluralitat, pugui tenir un pes important en aquests processos. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I modificar el preàmbul en aquest sentit. 
 

17.2. Preàmbul 14   
 
En aquest sentit, cal complir el mandat de l’article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes i incorporar la participació dels grups feministes i de 
dones en l’elaboració de les polítiques de gènere i en l’impuls de la transversalitat.  
Així mateix, d’acord amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovat el 1989 per 
l’Assemblea General de Nacions Unides cal garantir els seus drets de participació: informació 
adequada, llibertat d’expressió, ser escoltat i que les seves opinions siguin degudament 
tingudes en compte en totes les decisions que l’afectin, segons la seva maduresa, així com 
associació (art.12 al 15).  Igualment la Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat fet a Nova York el 13 de desembre de 2016, el Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 
de novembre, del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat per 
l’Estat espanyol i la seva inclusió social i la Llei catalana 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat 
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ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
Es proposa incorporar al Preàmbul en l’apartat 14 el text següent:   
c) La Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovat el 1989 per l’Assemblea General de Nacions 
Unides per tal de garantir als infants els drets de participació: informació adequada, llibertat 
d’expressió, ser escoltats i que les seves opinions siguin degudament tingudes en compte en 
totes les decisions que els afectin, segons la seva maduresa. 
 
No es objecte d’aquest reglament  el dret d’associació d’infants i adolescents com tampoc 
s’aborda el dret d’associació en general. 
 

17.3. Preàmbul 16   
 
 
16. Els processos participatius i els òrgans de participació han d’establir procediments 
destinats a recollir les opinions dels infants i els adolescents amb relació a les polítiques, les 
normes, els projectes, els programes o les decisions que els afecten, d’acord amb la Llei 
14/2010, de 27 de 10 maig (art.34). Igualment han d’habilitar espais, recursos i eines 
específiques per afavorir la participació de la infància i adolescència, entre d’altres, la creació 
de consells de participació territorial, tal com preveu la Llei 14/2010 i el Decret 200/2013, de 
23 de juliol, dels Consells de Participació territorial i nacionals dels infants i adolescents de 
Catalunya. 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ I INCORPORAR EL REDACTAT A L’APARTAT 16 DEL 
PREÀMBUL. 
 
 
 

17.4. Article 3 Dret a la participació  
 
Incloure un apartat número 3 (abans del 3 actual que passaria a ser 4) que digui: 
3. Igualment, l’Ajuntament ha de facilitar la ciutadania activa dels infants i adolescents i que es 
generin espais socials nous que dinamitzin la seva participació responsable i que afavoreixin la 
convivència i la integració social en l’àmbit veïnal i local, d’acord amb la LDOIA (art.11 i 34).  
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
I incorporar un apartat 4 a l’article 3: 
 

4. L’ajuntament ha d'oferir les oportunitats necessàries per a la incorporació progressiva 
d’infants i adolescents a la ciutadania activa, d'acord amb llur grau de desenvolupament 
personal, establint procediments destinats a recollir llurs opinions amb relació a les 
polítiques, les normes, els projectes, els programes o les decisions que els afecten i 
generant espais socials nous que dinamitzin la participació responsable d'aquest sector 
de la població i afavoreixin la convivència i la integració social en l'àmbit veïnal i local. 
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17.5. Article 4 Definicions 
 
b) Audiència pública.- L’audiència pública, prevista a l’article 31 de la Carta Municipal, és la 
forma de participació per mitjà de la qual la ciutadania, sense limitació d’edat, proposi a 
l’administració municipal l’adopció de determinats acords o reben informació en llurs 
actuacions. Als efectes d’aquest Reglament també rep el nom de Fòrum ciutadà i pot ser una 
de les formes en la que es concreten els processos participatius i que en aquest cas poden 
adoptar altres noms com ara són: grups de debat, tallers, sessions obertes, fòrums de debat i 
similars.  
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
Justificació: 
No hi ha cap prohibició per raó d’edat en el Reglament i ja s’entén amb les referències 
normatives indicades al Preàmbul i la definició del sistema de participació que s’ha d’evitar 
qualsevol tipus de discriminació. El redactat proposat a l’article 3 indicat en l’apartat anterior 
és prou explícit. 
 
 
17.6. Article 68. Concepte de consulta ciutadana  
 
3. Poden participar en les consultes ciutadanes les persones majors de dotze anys inscrites en 
el padró municipal de Barcelona. 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
Justificació: 
Amb el mateix raonament que l’apartat anterior. La consulta ciutadana és un àmbit de decisió 
política. No hi ha cap país del món que permeti el vot en referèndum o consultes populars a 
persones menors de 16 anys. A Cuba, Nicaragua, Equador, Brasil, Xipre, Indonesia i Àustria es 
pot votar amb setze anys i a Iran amb 15 però no n’hi ha cap país que permeti el vot amb 
menys edat. El mateix Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha presentat  propostes 
demanant el vot als 16 anys https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/instem-als-ajuntaments-
reclamar-el-dret-de-vot-als-16-anys. 
 
 

17.7 Article 7.  Legitimació per a participar en la iniciativa 
ciutadana.  
 
Poden participar en la iniciativa ciutadana totes les persones majors de dotze anys 
empadronades a Barcelona. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
Justificació: 
 
La iniciativa ciutadana és un mitjà per activar els canals de participació política. Això no 
descarta cap mitjà de debat, escolta, proposta que afavoreixi la incorporació progressiva 

https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/instem-als-ajuntaments-reclamar-el-dret-de-vot-als-16-anys
https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/instem-als-ajuntaments-reclamar-el-dret-de-vot-als-16-anys
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d’infants i adolescents a la vida política d’acord amb la seva maduresa. L’article 28 de la llei 
14/2010 relatiu als drets civils i polítics senyala:  
1. Els infants i els adolescents tenen dret a exercir els drets civils i polítics sense més limitacions 
que les fixades per les lleis. 
2. Els poders públics han d'establir els mitjans necessaris per a donar als infants i als 
adolescents l'oportunitat d'exercir plenament aquests drets. 
 
 

17.8. Article 96.  Sistema de gestió d’incidències, reclamacions, 
queixes i suggeriments 
 
Incloure un apartat que digui: Tenir en compte que cal oferir informació adaptada a totes les 
edats i que inclogui lectura fàcil. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I incorporar aquest apartat a l’article 96. 
 

2. Les comunicacions han de contenir el nom i cognoms de la persona que les presenta, 
domicili, Document Nacional d’Identitat o equivalent en el cas de persones estrangeres, 
l’objecte de la comunicació, la ubicació geogràfica, si s’escau, i qualsevol altra dada 
requerida per a la seva localització. Per facilitar la presentació d’aquestes comunicacions 
l’ajuntament ha d’oferir informació adaptada a totes les edats i incloure la lectura fàcil. 

 
 

17.9. Article 103.  Característiques de la plataforma digital per a 
la participació 
 
Incloure un apartat que digui: Tenir en compte que cal oferir informació adaptada a totes les 
edats i que inclogui lectura fàcil. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I incorporar aquest apartat a l’article 103.2 
 

f) Ha de poder oferir informació adaptada a totes les edats que inclogui lectura fàcil 
 
 
 

17.10. Article 111.  Suport tècnic a la participació  
 
2. En aquests processos de participació es fomenta que els ciutadans no associats puguin 
disposar també de l’assessorament tècnic adequat per tal d’assegurar-ne la participació de 
qualitat i la formació necessària per al millor ús de la plataforma digital i afavorir la participació 
inclusiva pel que fa al gènere, edat, orígens i diversitat funcional. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I incorporar aquest apartat a l’article 111.2 
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ANNEX 1. COMENTARIS A L’INFORME DE LA SÍNDICA DE 
GREUGES DE BARCELONA 
 
1) Referencia als efectes que tindrà el resultat de la iniciativa, consulta o procés de 
participació: 
 
En  diferents  punts  de  l'articulat  del Projecte  de  Reglament  de  Participació Ciutadana,   es  
fa   referencia  als  efectes  que   poden  tenir   els  diferents mecanismes de participació. Des 
d'aquesta Sindicatura, s'ha pogut constatar que una de les queixes que sovint manifesten els 
ciutadans en relació a aquest aspecte, és  quan  s'observa que les seves aportacions  no són 
tingudes en compte.  El Reglament ja recull  la informació precisa  sobre  el  grau  de vinculació, 
però es considera que cal garantir sempre i de forma prèvia a l'inici de la participació, que  
aquesta informació sobre l’eficàcia que podrà tenir el resultat arribi a totes les persones que hi 
prendran part, per tal de prevenir les falses expectatives. 
 
COMENTARI.  
Pel que fa als processos participatius ja s’indica als articles 21.2 i  29 (22.2 i 30 a l’actual 
numeració) que el resultat del procés no pot afectar les facultats decisòries, però tenint en 
compte les indicacions de la Síndica haurem de fer especial èmfasi en el moment de redactar la 
Guia que ha de servir per orientar la ciutadania en la utilització d’aquest canal de participació. 
 
Respecte dels òrgans de participació no es determina amb tanta claredat aquesta manca de 
vinculació i revisarem el seu redactat perquè quedi ben determinat. 
 
Finalment, respecte de les consultes ciutadanes, ja es diu a l’article 72.1 (94.1 a l’actual 
numeració) que no vinculen els òrgans de govern. 
 
 
2) Escletxa  digital: 
Al preàmbul del Projecte de Reglament, concretament al punt 15, es fa una manifestació  clara  
de la voluntat de remoure els obstacles que dificulten la participació. 
 
Des d'aquesta institució preocupa especialment l'obstacle que per a l'exercici ple de la 
participació ciutadana suposa l'escletxa digital en els termes que preveu el Projecte de 
Reglament. Alguns exemples es poden trobar a l'article 33, que estableix la composició i 
funcionament de la Comissió Assessora dels processos participatius, la tercera part dels 
membres de la qual seran elegits a proposta ciutadana només a través de plataforma digital. 
També a l'article 86, quan parla de la utilització de mitjans electrònics en les consultes 
ciutadanes. L'escletxa digital amb el consegüent predomini participatiu de la població més 
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hàbil en les TIC pot resultar particularment rellevant a la plataforma digital tractada.al Capítol 
8. 
 
La síndica ja.es va referir a l'escletxa digital a !'Informe del 2016, en el que es referia a 
l'informe L'escletxa digital a la ciutat de Barcelona, que en determina l’existència, distingint : 
 
• la d'accés (possibilitat o no d'accedir a la tecnologia) 
• la d'ús (saber o no utilitzar la tecnologia) 
• la qualitat de l'ús (les capacitats de cada persona per utilitzar les eines que ofereix la xarxa). 
 
El Reglament de Participació Ciutadana ha de tenir en compte l'article 14.1 de la  Llei 39/2015, 
del procediment administratiu comú  de  les  administracions publiques,  que  estableix  que  
les  persones físiques podran escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions 
públiques per a l'exercici deis seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, així 
com a l'article 17 de la Llei 29/201O, de l'ús deis mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, que assenyala   la necessitat de crear punts d'accés a les entitats públiques, formar 
els ciutadans i ciutadans o assistir-los i orientar-los en l'ús dels mitjans electrònics, entre altres 
mesures. 
 
 
COMENTARI.  
 
Certament l’escletxa digital pot provocar que un nombre important de persones no puguin 
accedir als canals de participació. Hem procurat combinar l’ús de la plataforma digital amb 
sistemes presencials, de fet, l’article 28.1 (29.1 a l’actual numeració) no permet que es facin 
processos participatius només a través de la plataforma digital. En el mateix sentit l’article 82.2 
(83.2 a l’actual numeració) que estableix la obligatorietat de disposar de meses presencials de 
votació deixant la votació electrònica com facultativa, no obligatòria. 
 
En alguns casos, però, això no s’ha pogut plantejar d’aquesta manera per un principi d’eficàcia. 
És el cas de l’article 33 (34 a l’actual numeració) al que fa referència la síndica. Havíem d’optar 
entre facilitar l’elecció de membres de la Comissió Assessora a la ciutadania o deixar-ho només 
en l’àmbit institucional. Hem optat per la primera opció, però tenint en compte les enormes 
dificultats que suposaria un procés dirigit al sufragi universal per escollir aquestes persones 
hem optat per reduir-lo a l’àmbit digital. És cert que l’escletxa digital pot dificultar una àmplia 
participació però amb aquest sistema eixamplem l’àmbit de la participació possible ja que 
d’una altra manera no es podria produir aquesta intervenció ciutadana.  
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3)  Limitacions en les iniciatives ciutadanes: 
L'article 8.1 estableix que l'objecte de les iniciatives ciutadanes no pot referir-se a  matèries 
pròpies del ROM, ni a pressupostos ja aprovats, exclusions que tenen  una lògica clara. Però no 
s'entén ni es justifica l'exclusió  total de la participació   en  matèria  de  tributs  i  preus  públics  
en  tant  que  afecten directament la vida de la ciutadania i poden ser modulats de moltes 
maneres, especialment en quant a  bonificacions i exempcions per cercar equitat. Per tant, des  
de la Sindicatura es  considera que no  s'ha d'excloure la matèria tributaria deis  canals  de 
participació,  màxim  si  no  exclou  aquest  article la confecció del pressupost municipal, i  
perquè  en qualsevol cas ja existeixen limitacions de rang legal. 
 
COMENTARI.  
 
L’article 116.1 del ROM senyala com a excepció de les iniciatives ciutadanes ”les matèries 
objecte de reglament orgànic i les relatives als tributs i preus públics”. El rang  normatiu 
d’aquest Reglament de participació no li permet modificar el Reglament Orgànic municipal. 
 
 
4)  Eficàcia: 
El  punt  27.e  del  preàmbul,  així  com  l'article  1.2  fan  referencia  al principi d’eficiència. El 
terme eficiència introdueix relació entre els mitjans utilitzats i la finalitat perseguida. 
Òbviament l'administració pública ha d'emprar els mitjans de forma proporcional, però no pot 
obviar un altre principi basic de l'actuació de l'administració pública, l’eficàcia, a la qual han 
d'estar sotmesos tots els seus actes (art. 103 de la Constitució espanyola) i que comporta la 
consecució de l'efecte  perseguit  per  l'actuació  pública.  En  aquest  cas  es  considera  que 
l'eficacia passa per fer possible les diferents formes de participació ciutadana amb les 
garanties necessàries, la qual cosa sempre ha de ser compatible amb les decisions que 
corresponen al poder executiu. 
En la mateixa línia es pot entendre de la previsió de limitar (art. 62) a un mínim d'una 
convocatòria anual deis Consells de Barrí, pot restar eficàcia. Per aquest motiu   es   considera   
que   caldria   establir   aquest   límit   mínim   en   dues convocatòries anuals 
 
 
COMENTARI.  
 
Compartim aquesta consideració de la síndica. En tot cas, a efectes d’aclariment, cal dir que el 
punt 27 del preàmbul és la resposta a l’exigència de l’article 129 de la llei 39/2015 que obliga a 
determinar el compliment dels principis establerts per a l’elaboració de disposi’ns normatives i 
senyala que En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su 
adecuación a dichos principios. Tal com s’indica en el paràgraf 27 del preàmbul s’indiquen els 
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principis que han inspirat la regulació “en compliment del referit article 129. L’apartat a) 
d’aquest punt justament parla de “necessitat i eficàcia”. 
 
Pel que fa a la major eficàcia dels Consells de Barri en funció del nombre de convocatòries 
anual, és un tema discutit i discutible. En tot cas hem recollit la consideració de la síndica, 
coincident amb altres actors socials i polítics i incrementarem el mínim de sessions del Consell 
de barri a dues anuals. 
 
5) Autenticació de signatures: 
La síndica va recomanar -amb motiu de la tramitació d'una queixa sobre iniciativa ciutadana, i 
sense prejutjar el resultat final de la mateixa-, la comprovació per part dels serveis municipals 
de la qualitat de les adhesions fetes per signatura i la condició d'empadronats a la ciutat de 
Barcelona, mitjançant mostreig aleatori i suficient del total de signatures. Aquesta 
recomanació tenia per objecte simplificar el procediment, evitant que la seva complexitat 
dissuadís adhesions a les iniciatives.  
La recomanació s'inspirava en el dictamen de Comitè econòmic i social Europeu, de març de 
2010, sobre "L'aplicació de Tractat de Lisboa: la democràcia participativa i el dret d'iniciativa 
deis ciutadans (article 11 )". Es pot consultar en el Diari Oficial de la Unió Europea de 289 de 
desembre de 2010 on es tracta deis requisits aplicables a la recollida, la verificació i 
l'autenticació de firmes. Posteriorment, l'1 de març de 2011 es va publicar el Reglament (UE) 
núm 211/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011 , sobre iniciativa 
ciutadana. 
 
COMENTARI.  
 
Coneixem aquesta regulació de la iniciativa ciutadana a l’àmbit de la Unió Europea on s’han de 
recollir 1 milió de signatures procedents d’almenys una quarta part dels Estats membres. La 
complexitat d’aquesta recollida justifica la utilització d’aquest mitjà aleatori. En tot cas, a 
Barcelona i, tenint en compte els mitjans que vam desplegar amb ocasió de la iniciativa 
ciutadana ZOO XXI hem pogut fer la comprovació electrònica de l’empadronament de les 
persones signants en un termini inferior a 15 dies i amb uns marges d’error molt baixos. 
Creiem que la millora d’aquesta tecnologia ajudarà a comprovar la validesa de les signatures. 
Les persones promotores d’aquestes iniciatives volen que quedi clar el suport total que han 
recollit no només la verificació del compliment del mínim establert a la norma. Pel que fa a la 
iniciativa ZOO XXI, l’ajuntament ha verificat  17.204 signatures quan s’exigien 14.147. Assolir 
aquesta xifra ha estat valorat positivament per la comissió Promotora. 
 
. 
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6) Processos  participatius  preceptius: 
 
L'article 36.1 del projecte de Reglament de Participació ciutadana estableix que s'han 
d'impulsar de manera preceptiva processos participatius realitzats amb ocasió  de  l'aprovació  
de  projectes  urbanístics  de  gran  envergadura  o  de transcendència especial i de 
disposicions municipals de rellevància ciutadana especial, entre d'altres. 
 
Des d'aquesta Sindicatura s'atenen persones crítiques amb el desenvolupament dels  
planejaments  urbanístics  perquè  quan han  tingut coneixement de la seva existència ja 
havien esta aprovats i s'observa que les seves preocupacions,  dubtes o al·legacions ja no hi 
tenen cabuda. Per això s'ha   recomanat  impulsar  mecanismes  d'informació,  transparència i 
de participació per reforçar la legitimitat i el control democràtics de les innovacions 
urbanístiques i permetre a la ciutadania actuar activament en la creació de la seva ciutat. En 
aquest sentit el nou Reglament hauria de fer un esforç per definir quins son els projectes 
urbanístics que entrarien dins la categoría de gran  envergadura  o  de  transcendencia 
especial,  per  tal  que  la  ciutadania conegui quan  s'activaran els mecanismes  de participació 
en  quins  casos podran esperar que se'ls consulti. 
 
En la mateixa mesura, es considera necessari que el nou Reglament contempli la  possibilitat, 
recollida en les vigents Normes de Participació (article 3.2 b) sobre el dret a una informació 
pública individualitzada que s'ha d'utilitzar en les actuacions urbanístiques i plans d'actuació de 
rellevància singular d’àmbit de ciutat o de  districte i en els altres casos en que I‘Ajuntament 
així ho acordi motivadament ateses raons d’interès públic. 
 
Així mateix,  es  considera  necessari  definir  o  concretar,  en  la  mesura  del possible,  quan  
una  disposició  municipal  tindria  una  rellevància  ciutadana especial. 
 
En  ambdós  casos,  per  seguretat  jurídica,  esdevé   necessari  superar  la indeterminació 
concretant amb referencies tangibles la "gran envergadura" i "l'especial rellevància" ja sigui 
mitjançant indicadors quantitatius poblacionals, territorials o econòmics. 
 
 
COMENTARI.  

Hem rebut diferents aportacions relacionades amb la indeterminació dels conceptes “gran 
envergadura” o “transcendència especial” que en realitat són una copia del redacta de l’article 
22.1 del vigent reglament de participació ciutadana. Cal reconèixer, tanmateix que aquesta 
indeterminació pot provocar confusions i efectes indesitjables i estem treballant en fer una 
llista de quins són aquests projectes urbanístics que, necessàriament, han de promoure procés 
participatiu per a la seva elaboració i aprovació. En el mateix sentit, les disposicions municipals 
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“de rellevància ciutadana” (també a l’article 22.1), s’ha modificat l’actual 37 per establir 
criteris que han de permetre considerar aquesta rellevància. 

Pel que fa al dret a la informació pública individualitzada recollida a l’article 3.2b) de l’encara 
vigent reglament de participació , prenem nota d’aquest suggeriment i proposem incorporar a 
l’article 23.2 c) (24.2 c) a l’actual numeració) el dret a rebre informació individualitzada de 
manera presencial o via telemàtica. 

 
7)  Comunicacions abusives: 
L'article  96.3.c  del  Projecte  de  Reglament  de  Participació  Ciutadana  fa referencia a les 
comunicacions abusives en el sistema de gestió d’incidències, reclamacions, queixes i 
suggeriments. Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona  es  considera  necessari  
completar  els  indicadors  que  permetin identificar de  forma  objectiva i  precisa  quan  es  
produeixen  comunicacions abusives, atenent com a referencia, el contingut de les resolucions 
de 15 i 20 de juny de 2016 del Consell de Transparència i Bon Govern de I'Estat, lletra  C. Així  
es podria especificar que són abusives quan signifiquin un patró de conducta continuat en el 
temps, perseverant sobre una mateixa matèria que ja ha estat  contestada sense que hagin 
aparegut fets nous que justifiquin nova actuació. No s'hauria de considerar conducta abusiva si 
la resposta donada per I ‘Administració municipal és inconcreta, evasiva o errònia. 
 
 
COMENTARI.  
Per evitar la indeterminació del concepte hem proposat incorporar a l’article 96 (98.3 a l’actual 
numeració)  el concepte de comunicació abusiva que fa el Decret d’alcaldia S1/D/2017-2348 de 
7 de juliol de 2017 d'aprovació de la nova regulació del sistema informàtic. per a la gestió de 
comunicacions dels ciutadans, d’incidències, reclamacions, queixes, suggeriments, peticions de 
servei, consultes web i agraïments (IRIS) que en el seu article 7.1c) considera comunicació 
abusiva quan es fan “reiterades comunicacions sobre el mateix tema que ja li han estat 
contestades per l’Ajuntament”.  
 
 
8)  Audiències públiques de pressupostos i pressupostos participatius: 
 
El  Projecte  de  Reglament  de  Participació  Ciutadana,  no  recull  de  forma explícita 
continguts relatius a les audiències públiques de pressupostos i als pressupostos participatius. 
La nova regulació de la participació ciutadana ha de suposar una millora respecte de l'anterior i 
per tant, es considera necessari que incorpori articulat referent a aquests dos aspectes. 
 
Així, en relació a les audiències públiques de pressupostos, la síndica ja havia recomanat que 
en la nova regulació de la participació ciutadana s'incorporessin tots els  aspectes  que haurien 
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de regular les audiències públiques de pressupostos i ordenances fiscals, a l'efecte que el seu 
procés fos absolutament diàfan i no permetés ambigüitat en la seva interpretació. També 
havia recomanat que s'abordés i s'aprofundís en la participació ciutadana en matèria de 
pressupostos. 
 
COMENTARI 

Les Audiències Públiques estan ubicades en el Capítol 5 amb la rúbrica “Altres canals puntuals 
de participació”. En el sistema dissenyat per aquest Reglament els canals de participació, és a 
dir, els mitjans que pot utilitzar la ciutadania per exercir el seu dret a participar en els afers 
públics municipals, són, principalment, els processos participatius, els òrgans de participació i 
les consultes ciutadanes. Les audiències públiques, tenen una naturalesa similar a un òrgan de 
participació amb l’excepció que són puntuals i es refereixen a un moment concret. L’article 31 
de la Carta Municipal la defineix com “la forma de participació per mitjà de la qual els 
administrats proposen a l'Administració municipal l'adopció de determinats acords o reben 
informació en llurs actuacions. Es fa de forma oral, en unitat d'acte i amb l'assistència dels 
ciutadans que ho desitgin”. És oberta, no té predeterminades les persones que poden acudir, a 
diferència dels òrgans de participació i es produeix en unitat d’acte, podríem dir que és 
ultrafungible, es consumeix el mateix dia de la seva realització, la qual cosa la diferencia dels 
processos participatius que són una seqüència d’actes durant un període determinat. Dins 
d’aquest període hi pot haver una audiència publica, per exemple per presentar i debatre els 
resultats del procés, però no són exactament el procés sinó una part d’ell. 

Des d’aquest punt de vista, no és un mitjà apte per facilitar la participació en un tema complex 
com el pressupost municipal, malgrat la bona voluntat dels preceptes anteriors que regulaven 
aquestes audiències públiques. Resulta molt difícil, admetre, des d’un punt de vista de la lògica, 
que es pugui debatre i comprendre el conjunt del pressupost municipal en una audiència “amb 
unitat d’acte”, és a dir que en dues o tres hores es pugui debatre sobre el pressupost. Els 
mitjans de participació adients per participar en el pressupost són uns altres, com els processos 
participatius o els debats en els òrgans de participació, sens perjudici dels pressupostos 
participatius als que després ens referirem. 

Durant els 15 anys de vigència de l’article 27 del reglament de participació de 2002 les 
audiències públiques de pressupostos i ordenances fiscals no han estat especialment 
participatives des del punt de vista de la quantitat i diversitat de les persones que han acudit a 
la convocatòria. 

Que l’actual projecte de reglament no estableixi reglamentàriament l’obligació de convocar 
audiència pública sobre aquesta matèria no vol dir que no es pugui fer; la iniciativa ciutadana 
la pot promoure, recollint 7.500 signatures. El Consell de Ciutat també la pot promoure 
mitjançant acord del seu Plenari. Les persones o entitats interessades que ho promoguin 
sabran activar la ciutadania perquè acudeixi a la convocatòria i faci les seves aportacions. 
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Mentrestant, l’obligació del govern és facilitar aquesta informació de manera clara, en la 
plataforma digital i presentant-la en els òrgans de participació com el Consell de Ciutat que té 
un grup de treball específicament dedicat als pressupostos i ordenances fiscals. 

 

Pel que fa a la participació en els pressupostos cal tenir en compte que qualsevol canal de 
participació que debati o proposi actuacions municipals té una conseqüència pressupostària 
(les decisions polítiques comporten, normalment, despesa pública). D’altra banda l’anomenat 
pressupost participatiu que ha patit diferents canvis de model  des de la seva instauració a 
Porto Alegre l’any 1988.  Que, en realitat en el nostre model,  té naturalesa de procés 
participatiu (“seqüència d’actes delimitats en el temps, dirigit a promoure el debat i el contrast 
d’arguments... a fi de recollir les seves opinions i propostes...”) amb la particularitat que en la 
fase final es produeix una votació (naturalesa de consulta ciutadana) per determinar quines 
actuacions són les que assoleixen més suport per poder-les incorporar al pla d’inversions. No 
cal una regulació específica perquè l’acord d’aprovació d’aquest procés determinarà, en funció 
de la realitat concreta, quines eines s’han de fer servir per realitzar-lo de manera eficaç. Amb el 
marc normatiu d’aquest Reglament es poden fer, perfectament, pressupostos participatius.  

 

9)  Garanties   d'informació  als  promotors   de  suggeriments,   incidències i queixes: 

L'article 95.3 del projecte de Reglament de Participació ciutadana estableix que les  
comunicacions  que  tinguin  un  procediment  establert  quedaran  fora  de l’àmbit d'aplicació 
del Reglament. 

Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es considera que és necessari que  consti  
expressament  en  aquest  Reglament  que  el  sistema  de  gestió d’incidències  adverteixi  la  
persona  comunicant  -en   cas  de  rebuig  de  la tramitació per no ser aquesta la via apropiada- 
quina via ha de seguir perquè la seva   comunicació  sigui  atesa    en  condició  d'interessada.  
Les  denúncies rebudes en aquest sistema que suposen la posta en coneixement d'un òrgan 
administratiu de l’existència d'un fet determinat que pugui justificar la iniciació d'ofici  d'un  
procediment  administratiu, es  derivaran  a  l’òrgan  competent  a aquests efectes tot 
informant els promotors de la denúncia. 

 

COMENTARI.  

En la mateixa línia del comentari 7, s’indica en l’actual 97.1  la referència del Decret d’alcaldia 
S1/D/2017-2348 de 7 de juliol de 2017 d'aprovació de la nova regulació del sistema informàtic. 
per a la gestió de comunicacions dels ciutadans, d’incidències, reclamacions, queixes, 
suggeriments, peticions de servei, consultes web i agraïments (IRIS) que en el seu article 3.4 
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senyala que “se l’informarà (al ciutadà/ana) dels canals que l’ajuntament determini per 
efectuar aquesta tramitació. No obstant es comunicarà al ciutadà/ana, si s’escau, obertura 
d’un procediment d’ofici”. 

 

10)Definició de funcions de les comissions Assessora, de Seguiment i d'Empara: 

El Projecte de Reglament de Participació Ciutadana preveu l’existència de tres comissions, la 
Comissió Assessora, la Comissió de Seguiment i la Comissió d'Empara,  per  tal  de  dotar  els  
mecanismes  de  participació,  tant  en  la metodologia, com en els i les participants, així com 
en els resultats, de les màximes garanties. Ara bé, es considera necessari fer l'esforç de 
concreció de les  funcions de cada una i de la interrelació entre les tres amb la finalitat de 
prevenir  duplicitats o buits competencials, garantir la màxima eficiència dels tres òrgans i per 
tal que no es puguin generar dubtes per part de la ciutadania alhora d'elevar dubtes, precs o 
consultes. 

En especial  la  Comissió  d'Empara  hauria  d'estar  millor  definida  en  aquest Reglament, i si 
s'entén com a òrgan administratiu consultiu els seu dictàmens, si més  no sobre els dubtes 
interpretatius, haurien de ser vinculants, en cas contrari perdria sentit la seva existència. 

Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es considera positiu que la 5a persona  membre  
de  la  Comissió  d'Empara  sigui  a  proposta  de  la  titular d'aquesta institució defensora deis 
drets a la ciutat. 

COMENTARI.  

A la Guia d’utilització del reglament de participació explicarem amb detall i de manera 
pedagògica el sistema de garanties dissenyat pel reglament i la interacció d’aquestes 
comissions. 

Tanmateix la Comissió d’Empara, ens diuen els serveis jurídics, no té cap suport legal per poder 
fer vinculants les seves resolucions esdevenint així, per imperatiu legal un òrgan consultiu. Cal 
dir, que, per exemple el Consell Tributari també té aquest caràcter i la seva professionalitat i 
bona pràctica fa que sigui molt difícil no complir les seves resolucions.  

 

11)EI síndic o síndica de greuges de Barcelona al Consell de Ciutat: 

A l'article 52 del Projecte de Reglament de Participació Ciutadana que tracta sobre la 
Composició del Consell de Ciutat, es proposa afegir com a membre nat i  permanent el síndic o 
síndica de Greuges de Barcelona, la qual ha de poder assistir al Consell de Ciutat amb veu però 
sense vot 
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COMENTARI.  

Ens sembla molt adient aquesta proposta i la incorporem al redactat de l’article 52.  Estem 
segurs que la relació de la Sindicatura amb el Consell de Ciutat ha de donar fruits molt positius. 
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ANNEX 2  
COMENTARIS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE CIUTAT 
 

RESPOSTA DICTAMEN CONSELL DE CIUTAT 

 

2.  Síntesi Bloc 1 

a)   La Iniciativa Ciutadana 

El Consell de Ciutat proposa reduir el nombre de signatures per la tramitació d’una consulta 
ciutadana que apareix en l’article 9.2.a). 

COMENTARI. Coincideix amb altres al·legacions i s’ha proposat un nou redactat del nombre de 
signatures necessari per presentar iniciatives.. 

 

Es  tracta  el  tema  dels  fedataris  en  els  processos  de  signatures  de  les  iniciatives 
ciutadanes, recollit en l’article 15. Es proposa facilitar una acreditació que els identifiqui en el 
procés d’autentificació de signatures. 

COMENTARI El Reglament no ho regula però el fet que l’ajuntament hagi de fer les 
habilitacions dels fedataris permet que es puguin donar aquestes acreditacions, tanmateix 
creiem que no cal posar-lo en la norma. 

 

Es destaca la importància del retorn com a eina de foment de la participació i es vincula aquest 
concepte a la rellevància dels mecanismes de comunicació. S’explica la necessitat d’una  
campanya  de  divulgació  de  la  participació  ciutadana  per  fer-la  accessible  des d’etapes   
primerenques   del   desenvolupament.   Constituir   un   concepte   d’iniciativa ·ciutadana que 
serveixi com a garantia d’expressió individual i col·lectiva. 

COINCIDIM AMB EL RAONAMENT  i creiem que està incorporat als articles 23 i 29 pel que fa als 
processos participatius, als articles 42.6 i 44 pel que fa als òrgans de participació  i a l’article 72 
pel que fa a les consultes ciutadanes. 

 

A l’article 9 es proposa establir un rang inferior i un rang superior pel nombre de signatures 
que necessita la iniciativa ciutadana per la incorporació d’un o diversos punts a tractar en 
l’ordre del dia del Consell Municipal o dels Consells de Districte, la convocatòria d’un procés 
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participatiu determinat, la realització d’un fòrum ciutadà en format presencial i/o en format 
digital, la creació d’un òrgan de participació, l’aprovació d’una disposició de caràcter general, 
la celebració d’una consulta ciutadana i la convocatòria d’un Consell de Barri. En general, es 
considera rebaixar el nombre de signatures per tots els casos. 

VEURE COMENTARI  AL PRIMER PARÀGRAF 

 

A l’article 17 punt 4, sobre els efectes de les iniciatives ciutadanes, es proposa que s’afegeixi a 
l’articulat que la Comissió Promotora pot retirar la seva proposta sempre que sigui per motius 
justificats. Concretament: 4. Quan les iniciatives ciutadanes consisteixin en proposar 
l’aprovació d’una disposició de caràcter general, la Comissió Promotora pot retirar la seva 
proposta abans de la seva votació (...)-, per, -4. Quan les iniciatives consisteixin en proposar 
l’aprovació d’una disposició de caràcter general, la Comissió pot retirar la seva proposta abans 
de la seva aprovació sempre que argumenti els motius pels quals ho retira (...). 

COMENTARI La Comissió Promotora en la iniciativa ciutadana per aprovar una disposició de 
caràcter general és la titular de la proposta i la pot retirar quan consideri convenient sense que 
calgui que argumenti les causes. En tot cas és lliure de donar les explicacions que consideri 
pertinents. La bona fe s’ha de presumir sempre.  

 

A l’article 18, sobre el concepte de procés participatiu, s’hauria d’incorporar el següent: (...) a fi 
de recollir les seves opinions i propostes respecte d’una determinada actuació municipal, 
iniciativa ciutadana o acord de govern. 

COMENTARI En el concepte “actuació municipal” ja està incorporada qualsevol “actuació” 
provingui de la iniciativa ciutadana o de l’acció de govern. És un concepte genèric i no cal afegir 
més elements per evitar confusions. Per exemple, si s’acceptés aquest redactat es podria 
pensar que sobre una iniciativa ciutadana que encara no ha esdevingut “actuació municipal” es 
pot fer un procés participatiu, la qual cosa interferiria en la llibertat d’actuació de la comissió 
promotora de la iniciativa. 

 

El  grup  insta  que  hi  hagi  un  punt  d’atenció  que  protocol·litzi  i  centralitzi  tota  la 
informació en un mateix lloc quan hi hagi un procés participatiu i doni suport a les persones 
que per raons de coneixement, edat o origen que no tinguin accés a la plataforma digital. 

COMENTARI. L’article 23 del reglament  regula la convocatòria dels processos participatius que 
obliga a establir el sistema d’informació i comunicació i la documentació que es posa a 
disposició de les persones interessades. Cada procés ha de determinar com s’ha de fer aquest 
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“punt d’informació” No és absolutament necessari per a tots, per exemple si es pensa en un 
procés curt en el temps i sobre una matèria molt concreta en un àmbit territorial molt definit i, 
potser no cal aquest punt d’informació centralitzat.  

 

El grup també acorda incloure a l’article 23 que s’ampliïn les convocatòries a tots els ciutadans 
i ciutadanes perquè es conegui millor el que s’està fent. 

COMENTARI. L’apartat 3 d’aquest article 23 diu textualment que la “convocatòria i la 
informació . s’han de difondre públicament de manera clara i fàcilment intel·ligible i han 
d’ésser també difoses i accessibles per mitjà del web de l’ajuntament”  

 

c)   Òrgans de Participació 

El  Consell  de  Ciutat  aposta  per  regular  i  garantir  la  qualitat  d’altres  espais  de 
participació   com   l’Acord   Ciutadà,   l’IMD   (Institut   Municipal   de   Persones   amb 
Discapacitat), etc. 

COMENTARI. Els anomenats “altres espais de participació” estan regulats a l’article 64, la 
Secció Quarta del Capítol 4 anomenada “Pactes i acords de diàleg i participació. L’IMD no és un 
òrgan de participació, és un organisme municipal que té els seus propis òrgans de participació 
que, s’hauran d’adequar a aquest reglament a partir de la seva aprovació i durant el termini 
establert a la disposició Transitòria Primera. 

 

En general, es destaca que s’haurien de convocar mínim dos consells de barri, és per aquest  
motiu,  que  es  proposa  que  hi  hagi  més  suport  tècnic  per  fer  convocatòries 
extraordinàries i que es defineixin bé les funcions d’aquest òrgan de participació. Aquesta 
aportació genera divergències d’opinió. 

COMENTARI. Hi ha una coincidència en diverses al·legacions a aquest respecte i hem revisat el 
contingut de la regulació dels Consells de Barri establint aquest mínim de dos anuals.. 

 

Es proposa millorar i definir les atribucions de tots els òrgans de participació i fer-les públiques 
i accessibles. 

COMENTARI. La disposició Addicional Quarta preveu l’elaboració d’una guia útil per poder fer 
servir els canals de participació definits en el Reglament,. En aquesta guia es poden fer les 



 

173 
 

explicacions més clares per conèixer les atribucions dels òrgans de participació que es troben al 
conjunt de Capítol 4 del Reglament. 

 

El grup de treball comenta que a l’article 38 punt 2 en el que s’enumeren els  òrgans de 
participació d’àmbit territorial, no es fa referència a altres consells sectorials com poden ser el 
Consell de Joventut, el Consell de Mobilitat, el Consell de Seguretat, etc. Es proposa garantir el 
seu reconeixement al document. 

COMENTARI. Els consells territorials estan molt determinats perquè els territoris a Barcelona 
són el barri, el districte i el conjunt de la ciutat. Entre barris i districtes es poden establir 
múltiples interaccions: agrupacions de barris del mateix districte o de districtes diferents, 
agrupacions de districte. En canvi pel que fa als òrgans sectorials, la llista pot ser infinita 
perquè cada matèria d’actuació municipal pot ser objecte d’un o diversos òrgans de 
participació sectorial. Per aquesta raó s’ha optat per no fer cap referència a cap d’ells. En tot 
cas, recollim com a suggeriment la importància d donar-los a conèixer i aprofitant la seva 
revisió en el termini indicat en la Disposició Transitòria Primera publicarem el llistat de tots els 
Consells Sectorials i la forma de contactar amb ells.  

 

A l’article 39 punt 1, pel que fa a  la composició dels òrgans de participació, s’especifica que les 
persones vinculades a l’Ajuntament que hi participin han de ser personal tècnic. 
Concretament: -les persones vinculades a l’Ajuntament han de ser regidors o regidores, o 
consellers   o  conselleres   i   personal   municipal-,   per,   -les   persones   vinculades   a 
l’Ajuntament  han  de  ser  regidors  o  regidores,  o  consellers  o  conselleres  i  personal 
municipal -. 

COMENTARI. Deu ser un error de redacció perquè la proposta de redactat de l’article 39.1 que 
es presenta és exactament la mateixa. 

 

A  l’article  40  punt  1  que  estableix  l’emissió  d’un  informe  de  la  unitat  o  òrgan 
administratiu competent en matèria de participació ciutadana i de la Comissió Permanent del 
Consell de Ciutat sobre la pertinència de la creació d’un òrgan de participació, es debat si ha de 
ser la Comissió Permanent del Consell de Ciutat la que tingui jurisdicció per se , o depenent  de  
l’àmbit  d’actuació  d’aquest  nou  òrgan  hauria  d’assumir-se  a  escala  de districte. Es 
recullen diferències al respecte. 

COMENTARI. Tot i que no sembla un posicionament clar del dictamen del Consell de Ciutat, cal 
destacar la importància que aquest òrgan de ciutat, que té la mirada més àmplia sobre la 
ciutat, tingui entre les seves funcions la de vetllar per l’eficàcia i eficiència dels canals de 
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participació, sens perjudici de les atribucions que tenen els diferents òrgans que configuren el 
sistema de garanties del Reglament: Comissió de Seguiment i Comissió d’Empara. 

 

En l’article 41 sobre les funcions dels òrgans de participació es parla sobre si es cal especificar 
més l’objecte d’aquestes funcions. Es decideix deixar-lo tal qual i postergar aquesta decisió a la 
possible adequació del període de prova que estableix el Reglament. 

COMPARTIM EL RAONAMENT 

 

A l’article 52, punt 1, secció h), es comenta la importància d’establir un òrgan extern que 
garanteixi la fiabilitat del procés d’aleatorització en la composició del Consell de Ciutat quant al 
sorteig de les quinze persones inscrites en el Registre Ciutadà i les altres deu  provinents  del  
padró  municipal,  cercant  la  proporcionalitat  d’edat,  gènere  i procedència. Així mateix, 
respecte a la secció f) del mateix article i punt, es qüestiona la representativitat de dades del 
Fitxer General d’Entitats Ciutadanes. Es proposa fer un sedàs  de  la  informació  que  es  
disposa  amb  el  fi  d’actualitzar-la  i  poder  arribar vertaderament a tothom. Es proposa 
disposar recursos humans i econòmics a aquestes comeses. 

 

COMENTARI. El procés d’aleatorització està garantit perquè s’utilitzaran els mateixos criteris 
que els de la designació de membres de les meses electorals, supervisats pel personal municipal 
competent en la matèria que dóna fe de la veracitat i rigor dels algoritmes emprats. 

La Disposició Final Segona preveu la revisió i modificació del Fitxer d’Entitats per garantir la 
seva actualització. 

 

A l’article 56 seccions g), i) i j), es planteja canviar el nom de Consell Municipal pel de Plenari 
del Consell Municipal, perquè no doni lloc a confusió. D’altra banda es comenta que no cal 
posar les funcions del Consell de Ciutat en aquest reglament, sinó tan sols fer referència a 
l’article 3r sobre les atribucions del Reglament Intern del Consell de Ciutat. 

COMENTARI. El Consell municipal, d’acord amb la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament 
Orgànic Municipal, funciona en Plenari i en Comissions. El títol genèric de “l’assemblea” 
corporativa és Consell Municipal i està composat per la totalitat de regidors i regidores. 
Després aquest consell municipal es reuneix en Comissions formades per una part dels regidors 
i regidores a fi de treballar més directament aspectes concrets. Però no podem canvia rel nom 
del Consell Municipal perquè és la denominació establerta. 
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Pel que fa a les funcions del Consell de ciutat, és important que el Reglament de participació 
puntualitzi i millori aquestes funcions sens perjudici de la remissió al reglament intern de 
funcionament del Consell. 

 

3.  Síntesi Bloc 2 

d)  Altres canals de Participació 

Es debat sobre les aplicacions dels Fòrums o Audiències i del seu impacte sobre les polítiques  
públiques.  Es  proposa  una  garantia  de  seguiment  i  transcendència  del  fet tractat, com es 
pot fer amb altres tipologies d’òrgans de participació. 

COMPARTIM EL RAONAMENT 

 

e) consultes ciutadanes 

En matèria de  consultes ciutadanes i referint-se  a l’article 70 punt 2 sobre l’àmbit territorial 
d’aquestes,  es reivindica que no es contempli fer consultes a escala de barri. Es debat, i es 
conclou que no és pertinent desgastar aquesta eina de participació en àmbit reduït  i  que  
existeixen  eines  més  apropiades  al  respecte,  com  són  els  processos participatius. Tothom 
coincideix. 

COMPARTIM EL CRITERI I EL RAONAMENT. I ens alegra contemplar que en aquesta matèria, 
molt discutida hi ha acord en tot el grup. 

 

f)   Participació Ciutadana en la gestió dels serveis municipals 

Respecte a la participació ciutadana en la gestió dels serveis municipals i més concretament en 
la secció 1 sobre les eines de millora, es reflexiona sobre la importància del retorn davant la 
queixa, reclamació i proposta. Es proposa fixar un termini màxim de 20 dies hàbils per donar 
resposta per part del servei. 

COMENTARI. Compartim la importància de fixar un termini adequat i determinat per donar 
resposta però creiem que és millor establir el definit en el Decret de regulació del sistema IRIS 
de trenta dies per garantir aquesta resposta eficaç. 
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4.  Síntesi Bloc 3 

g)  L’enfortiment comunitari 

Pel que fa a l’article 107 punt 1 en relació al suport als projectes associatius, es proposa afegir 
els mitjans tècnics. Concretament: 1. 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-, per,- 1. L’Ajuntament ha de posar a disposició de les associacions ciutadanes 
mitjans materials, tècnics i econòmics  per a la millor realització dels seus projectes i les seves 
activitats. 

COMPARTIM EL CRITERI I EL RAONAMENT 

 

A l’article 103 d’Àmbits de suport i concretament a l’apartat  d’enfortiment democràtic 
s’hauria de fer menció al codi ètic de les associacions i la llei de transparència. 

COMENTARI Entenem que l’article de referència és el 108 i no el 103. S’afegeix a l’article 108 el 
redactat següent. c) Enfortiment democràtic, dirigit a millorar el funcionament democràtic de 
les associacions, el compliment del seu codi ètic i les exigències de la llei de transparència. 

 

A l’article 109 punt 4, el grup exposa que cal aclarir aquest apartat, ja que condueix a la 
confusió.  Concretament: 4. S’ha de facilitar i promoure la concertació amb el teixit associatiu 
per a la gestió dels programes sectorials o equipaments que determini l’Ajuntament en 
l’exercici de les seves funcions. No està clar quin és el paper de l’Ajuntament, és a dir, si 
determina la gestió dels programes sectorials o els equipaments, o quines són aquestes 
entitats que concerten.  Es  comenta  que  la  interlocució  de  l’Ajuntament  es  dóna  per  fet  
en  altres apartats i que no s’entén perquè ací s’especifica. 

COMENTARI. El paper de l’ajuntament és determinar quins són els programes sectorials o 
equipaments sobre les que es poden establir acords de col·laboració. Òbviament aquesta 
determinació també es pot fer a petició de les pròpies entitats interessades. 

 

D’altra banda, i pel que fa a l’article 110 sobre la utilitat pública al Reglament, el grup no troba 
el sentit d’incloure’l perquè considera que aquesta no és jurisdicció de l’Ajuntament. En tot cas 
s’hauria de proposar una altra fórmula com entitat d’utilitat pública municipal. 

COMENTARI. L’article 158.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, diu: “A petició de l'ens local interessat i 
de les mateixes entitats, la Generalitat, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1786/1996 
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de 19 de juliol, ha de sol·licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública de les entitats a què es 
refereix aquest article.”. És a dir,  els ajuntaments estan legitimats per promoure la declaració 
d’utilitat pública que té efectes sobre la fiscalitat de les associacions. La declaració d’entitat 
d’utilitat pública municipal no tindria aquest efectes.  

 

En relació a l’article 112 punt 2 sobre el suport tècnic a la participació, es proposa que no 
només la ciutadania no associada pugui disposar de l’assessorament tècnic sinó també per 
aquelles associacions que no es troben a l’alçada del nivell mitjà de coneixements. En relació a 
aquest punt, es considera que s’ha de donar a conèixer el CRAJ (Centre de Recursos  per  a  les  
Associacions  Juvenils  de  Barcelona)  i  Torre  Jussana,  entre  d’altres centres de recursos que 
poden assumir aquesta tasca, i que a més cada districte ha de disposar d’un punt 
d’assessorament a l’OAC per la gestió dels recursos municipals. 

COMENTARI. Entenem que es refereix a l’article 111, no al 112. Proposem modificar el 
contingut de l’apartat 2 amb el redactat següent:  “Igualment ha de facilitar a les associacions i 
a la ciutadania no associada l’assessorament tècnic adequat que permeti la seva participació 
de qualitat així com la formació necessària per al millor ús de la plataforma digital, afavorint el 
coneixement dels centres de recursos per a les associacions existents a la ciutat.” 

 

5.  Conclusions i recomanacions 

El propòsit d'aquesta comissió de representació i participació ciutadana no ha sigut altre que la 
realització d'una aportació constructiva i intensiva al document marc elaborat pel Comissionat 
de Participació Ciutadana. És per això que aquest grup de treball ha estimat pertinent formular 
el present dictamen amb les observacions, propostes i conclusions recollides al llarg del cos de 
l’escrit així com en el present apartat de conclusions després de l’anàlisi del Reglament. 

Aspectes a tenir en compte són: 

• Les divergències presentades als articulats relacionats amb territori i concretament sobre 
la convocatòria dels òrgans de participació del Consell de Barri i el Consell de Districte. 
 

• La proposta d’afegir en el preàmbul una mostra de processos participatius que hagin sigut 
referents d’èxit a la ciutat. 

Pel  que  fa  a  les  conclusions,  des  d'una  perspectiva  més  general,  però,  no  menys 
important, s’exposa: 
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• Que les normes de participació contemplin un llenguatge inclusiu amb la utilització 
d’expressions neutres amb la intenció que no s’ignoren totes les altres identitats no 
binàries. S’al·ludeix a què es contempli totes les diversitats LGTBI i de gènere. 
 

• Facilitar l’accés al contingut del reglament i a totes les formes de participació, a persones 
amb diversitat funcional i cognitiva. Es fa referència també a la bretxa digital i als 
col·lectius amb risc d'exclusió social. 
 

• Que  la  participació  arribi  al  nivell  primari  de  ciutadania  i  que  s’estructurin 
mecanismes de participació que abasten la ciutadania no associada. 
 

• La importància del retorn com a eina de foment de la participació i es vincula aquest 
concepte a la rellevància dels mecanismes de comunicació. 
 

• La necessitat d’una campanya de divulgació de la participació ciutadana per fer-la 
accessible des d’etapes primerenques del desenvolupament. 
 

• Que  es  reflecteixi  una  promoció  més  activa  de  la  participació  dels  infants  i 
adolescents. 
 

• Que els aspectes relacionats amb les normatives del Consell de Districte no es tracten al 
Reglament de participació, sinó que es deriven directament a l’actualització prevista sobre 
la Regulació de les normes de districte, i que en tot cas, si es tracten, s’elaborin més. 

 

Finalment, aquest grup de treball ressenya que els objectius d'aquesta resolució estan 
encaminats a respondre a les demandes de tota la ciutadania barcelonina i a promoure la 
millora de la participació en la nostra ciutat. I perquè tingui els efectes oportuns, s'emet el 
present Dictamen 
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