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3. Conclusió.

í. AHreceDENTs

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i

Prevenció, en sessió de data 19 d'abril de 2017, va adoptar l'acord d'aprovar
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana; sotmetre'l a informació pública

durant un període de tres mesos, i a debat dels Consells de Barri (BOP 20-04-
2017).

Durant aquest tràmit d'informació pública s'han presentat al'legacions tant de
persones. i d'entitats ciutadanes, com de grups. municipals, com, també,
d'institucions, consells i departaments municipals. Sobre aquestes al'legacions el

Comissionat de participació i democràcia activa ha realitzat l'informe que consta a
l'expedient, proposant motivadament l'estimació, estimació parcial o desestimació.
A més, s'han formulat també una sèrie d'esmenes de tipus exclusivament tècnic
amb l'única intenció de millorar l'articulat de la norma.

L'objecte del present informe és analitzar l'adequació a dret de la proposta de
Reglament de Participació Ciutadana que se sotmetrà a I'aprovació definitiva del
Plenari del Consell Municipal, en el supòsit que la Comisgió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció acordi dictaminar-lo d'acord
amb allò que es desprèn de l'lnforme del Comissionat de participació i democràcia
activa i les esmenes tècniques.
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En el present informe s'analitza l'adequació a dret de les modificacions que es
proposa introduir a la norma respecte al text aprovat per la Comissió del Plenari
del Consell Municipal. No correspon, en aquests moments, reali|zar una anàlisi
jurídica ni de la normativa aplicable, ni la prelació de fonts, ni de la competència
municipal en matèria de participació ciutadana, ni tampoc de I'adequació a la
legalitat dels preceptes que no han estat objecte de modificació. Aquesta anàlisija
es va fer amb els informes jurídics emesos amb ocasió tant de I'aprovació del
projecte normatiu per part de la Comissió de Govern, de data 10-03-2017 (ref.
INF-2017-473), com amb I'informe jurídic previ a la seva aprovació inicial, de data
12-04-2017 (ref. INF-2017-675); informes als quals correspon fer una remissió
íntegra.

Es important, en tot cas, que, tal com es deia en aquests informes als quals
s'acaba de fer esment, en matèria de participació, l'Ajuntament disposa no només
d'àmplies competències, sinó també d'una potestat normativa especialment
important, en virtut de I'article 30.3 de la Carta Municipal de Barcelona: "Les
normes de participació continqudes en aquesta Carta es desenvolupen per mitià
de disposicions reqlamentàries desenvolupades per l'Aiuntament de Barcelona".
Hi ha, evidentment, determinats límits, fonamentalment derivats de la Constitució,
I'Estatut, la pròpia Carta Municipal, i la legislació sectorial;. però, més enllà
d'aquests límits, la llibertat de què disposa I'Ajuntament per regular les diferents
institucions i canals de participació és molt gran.

Tot i que pugui semblar que les modificacions que es proposa incorporar són
nombr9ses, el cert és que, com es veurà, gairebé totes elles o bé es limiten a
desenvolupar, completar o concretar aspectes relatius a la participació que ja
estaven previstes al text articulat aprovat inicialment per la Comissió del Plenari, o
bé es tracta, merament, d'esmenes de tipus estrictament tècnic o formal.

A més, la Direcció de Serveis Jurídics, a través de la Direcció de l'Area de Règim
Jurídic, ha col'laborat amb el Comissionat de participació i democràcia activa en
els treballs d'elaboració del Reglament, així com en l'anàlisi jurídica de les
al'legacions formulades en el període d'informacio pública, de tal manera que les
modificacions que finalment s'han incorporat a la proposta compten de fet ja amb
el coneixement i valoracio dels lletrats d'aquella Direcció. Fruit d'aquest treball
conjunt ha estat la incorporació al text del Reglament d'algunes modificacions
d'índole exclusivament tècnica, gue es recullen també en aquest document, a fi i

efecte de facilitar-ne la seva identificació per part dels membres de la corporació.

Per tot això, es pot avançar ja des d'ara que el present informe conclou en sentit
favorable a la proposta que es presenta.
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2. Gor.rsroERAcroNS JURíDreuEs

En aquest apartat s'exposaran les modificacions que s'incorporarien al Reglament

de Participació Ciutadana en el cas que el Plenari del Consell Municipal aprovés

les al.legacions i les esmenes proposades pel Comissionat de participació i

democràcia activa en el seu informe, i es farà una valoració individual sobre la
seva adequació a I'ordenament juridic.

2.1. PneemeuL.

- Al Preàmbul, apartat l, número 5, al final, substituir el darrer incís, des de
"en aquest Reglament" fins a "acció de govern" per "(...) en aquest
Reglament només es fa menció de la necessitat de retre comptes
mitjançant els canals de participació definits". Aquesta proposta de
modificació consisteix a expressar d'una manera més clara el contingut del
reglament pel que fa a la rendició de comptes.

- Al Preàmbul, apartat l, número 7, es proposa substituir "Reglament

d'organització i funcionament dels districtes" per "Normes reguiadores del
funcionament dels districtes", i "actuacions municipals" per "polítiques

públiques", de manera que digui: '(...). Els regidors i les regidores i e/s
conse//ers i /es conselleres tenen e/s seus canals de debat, seguiment i
control de l'accio de govern en la Carta Municipal de Barcelona, el
Reglament Organic Municipal i les Normes requladores del funcionament
dels disfrlcfes. La ciutadania i les seves organitzacions necessiten d'uns
altres canals específics com són ara els processos participatius, e/s òrgans
de participacio, les consultes. i la iniciativa ciutadana. Aguesfs canals han
de fer possó/e la participacio ciutadana que ha de permetre proposar,

discutir, debatre í coproduir les polítiques públiques." Pel que fa a les
Normes reguladores del funcionament dels districtes, la modificació
proposada respon només a la cita.correcta de la disposició. Quant a la
referència a les consultes com a canal específic de participació, es
corregeix l'oblit del text inicialment aprovat. Finalment, també com a

esmena tècnica, es considera més adequat que el text es refereixi a les
. polítiques públiques" que no pas a les "actuacions municipals".

- Al Preàmbul, apartat l, número 8, es proposa substituir, a la segona línia,

el mot "Tanmateix" per "Tot i que", i a la tercera línia es proposa suprimir,
després de "Reglament", l'adverbi adversatiu "però". Es tracta estrictament

4



@àl's:lsrt"
eEnèrucn DE REcuRsos
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de l'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 1a ptanta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax93 402 34 67

d'una millora en la redacció del text, sense cap altre efecte digne de
menció.

- Al Preàmbul, apartat l, número 14, setena línia, després de "desigualtat
de gènere", es proposa incloure els mots "i/o edat", de manera que digui:
"(...); 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 (...)". Aquesta proposta de modificació prové d'una proposta del
consell Municipal de Benestar social. Té per objectiu afavorir que el
Reglament sigui efectivament inclusiu, també en termes d'edat,'la qual
cosa no planteja, òbviament, cap impediment jurídic que pugui
impossibilitar la seva inclusió.

- Al Preàmbul, apartat l, número 14 es proposa afegir les lletres a), b), c) i

d); les dues primeres, a) i b), recollirien les referències a la Llei 1712015, de
21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i la Convenció sobre els drets de
les persones amb discapacitat feta a Nova York el 13 de desembre de
2016, el Real Decret Legislatiu 112013, de 29 de novembre, del text refós
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat per I'Estat
espanyol i la seva inclusió social i la Llei catalana 1312014, de 30 d'octubre
d'accessibilitat, que ja estaven citades en el text aprovat inicialment. I les
lletres c) i d), per fer esment a la convenció sobre els Dret de I'lnfant,
aprovat I'any 1989 per I'Assemblea General de Nacions unides, i a la Llei
1112014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar I'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia. Aquestes propostes de modificació responen
I'estimació de sengles al'legacions formulades pel Consell Municipal àe
Benestar social i pel Departament de Transversalitat de Gènere,
respectivament, i òbviament, en la mesura que es limiten a citar dos
tractats internacionals i una llei plenament vigent, no només no plantegen
cap problema de tipus jurídic, sinó que des d'aquest punt de vista milloren
el text aprovat inicialment.

Al Preàmbul, apartat l, número 18, es proposa afegir, després
"d'exigència de transparència", la cita correcta de la normativa aplicable en
la matèria: '18 (...) o el d'accés a la informació i l'exigència de
transparència de la llei 1912013, de 9 de desembre, de transparència,
accésa la informació pública ibon govern ila llei catalana 1912014 del 29
de desembre, de transparència,. accés a la informació pública i bon
govern." A més, al mateix número 18, es corregeix la referència a la

5



@à#s:1nffi"
oERèNctR DE REcuRSos
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de l'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 1a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax93 4O2 34 67

disposició addicional que encarrega el govern municipal I'elaboració d'una
guia útil, que en el nou text que passaria a ser la qua1!a, en comptes de la
cinquena. Totes dues són propostes de canvi que milloren el text aprovat
inicialment per la Comissió del Plenari del Consell Municipal.

- Al Preàmbul, apartat l, número 22, segona línia, primer incís, després
' d"'operativitat", es proposa afegir "així com per multiplicar I'abast dels

mitjans de participació aquí regulats. (...).', de manera que digui: "22. La
hibridacio dels canals presencials amb els oferts per la plataforma digital
és un element clau per garantir la transparència, traçabilitat i operativitat,
axt com Der I'abast dels mitjans de participacio aquí regulats
(...)". El canvi prové d'una esmena tècnica, i ve motivat exclusivament per

la voluntat d'expressar que la plataforma digital multiplicarà l'abast dels
mitjans de participació als quals es refereix aquest reglament. Tampoc
aquesta modificació mereix cap reserva d'índole jurídica.

- Al Preàmbul, apartat lll, primer paràgraf, quedaria redactat com segueix:
"Aquest Reglament consta de 116 articles, repartits en deu capítols, set
disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, dues

disposicions derogatòries, i set disposicions finals." La motivació exclusiva

d'aquestes esmenes està constituida pels els canvis que es produirien

com a conseqüència de la introducció de les diverses modificacions que es
proposen de I'articulat del Reglament. Es refereixen només a quants

articles i disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals hi ha en

el reglament. No tenen, per tant, cap efecte jurídic i per tant, des d'aquest
punt de vista, no plantegen cap problema.

- Al Preàmbul, apartat lll, 'paràgraf tercer, cinquena línia, es proposa

substituir "un fòrum ciutadà o una audiència pública " per "una audiència
pública", de manera que diguést "(...), en l'inici d'un procés participatiu

determinat, en la posta en marxa d'una audiència publica en format
presencial i/o en la plataforma digítal, (...)". El canvi prové d'una esmena

tècnica i de I'estimació d'una al'legacio del Grup municipal demòcrata per

no crear confusió, atès que la denominació d'audiències públiques és
l'única que s'utilitza a la Carta Municipal de Barcelona.

Al Preàmbul, apartat lll, paràgraf cinquè, substituir "el Reglament

d'organització i funcionament dels districtes" per "les Normes reguladores

del funcionament dels districtes": "(...) Per la seva banda, e/s Conse//s
Ciutadans de Districte segueixen estant regulats en /es Normes
requladores del funcionament dels districtes. (...)". Es tracta d'una esmena
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tècnica, per citar correctament les Normes reguladores del funcionament
dels districtes.

Al Preàmbul, apartat lll, paràgraf sisè, substituir "els fòrums ciutadans o
les audiències públiques " per "les audiències públiques", de manera que
digui: "E/ capítol cinquè té per objecte regular altres canals puntuals de
participacio, com són les audiències públiques i el seu funcionament, i la
interuencio oral en el Consett de Districte o en el Consetl Municipal". El
canvi prové d'una esmena tècnica i de l'estimació d'una al.legació del Grup
municipal demòcrata, i ve motivat per la necessitat d'evitar confusió, atès
que la denominació d'audiències públiques és l'única que s'utilitza a la
Carta Municipal de Barcelona.

2.2. DIsposIcIoNs GENERALS

- A I'article 1, es proposa afegir un nou apartat 3, amb el contingut següent:

3. Sens perjudici d'allò indicaf a /es Normes reguladores del funcionament dels
districtes, les previsions d'aquesf Reglament són d'aplicació tant a l'àmbit de ciutat
com dels districtes".

Aquesta proposta de modificació obeeix a l'estimació de diverses
al'legacions formulades pel moviment veïnal, i és per indicar que'el
Reglament conté també previsions que afecten els districtes. Des del punt
de vista jurídic no planteja cap qüestió que pugui impedir la seva
aprovació, perquè tal com està redactat resta clar que les Normes
reguladores del funcionament dels districtes, que té caràcter orgànic, són
prevalents respecte les disposicions d'aquest reglament.

- A I'article 2, es proposa afegir un segon apartat (amb la qual cosa,
I'anterior passa a ser l'apartat. 1), amb el contingut següent:

"2. En e/ cas de la iniciativa ciutadana estan legitimades per promoureJa totes les
persones empadronades més grans de 1B anys, per signarJa les empadronades
més grans de setze anys i per ser fedatàrles qualsevol persona més gran de 18
anys empadronada en qualsevol municipi català. En e/s processos participatius i
organs de participacio poden participar /es persones menors de divuit anys i en
alguns casos no cal que estiguin empadronades a la ciutat. Finalment en el cas de
les consultes ciutadanes, només poden votar les persones més grans de setze
anys empadronades a la ciutat".
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La proposta de modificacio ve motivada per I'estimació parcial d'una
al'legació del Grup municipal de la CUP-Capgirem Barcelona que requeria
una millor descripció dels destinataris de la norma. Amb la introducció

d'aquest segon paràgraf es relacionen els diferents supòsits d'aplicació
subjectiva. En la mesura que ajuda a clarificar aquest àmbit d'aplicació de
la norma, millora la seguretat jurídica, i per tant, millora també el text
inicialment aprovat del Reglament.

- A I'article 3, apartat 1, es proposa afegir "a rebre informació" després de
"dret", de manera que digui:

"1. La ciutadania te el dret alebre informació.j interuenir -directament o mitjançant
associacions ciutadanes- en e/s processos de presa de decisions polítiques i en el
funcionament dels serveis públic (...)".

Aquesta proposta de modificació ve motivada per l'estimació de diverses
d'al'legacions formulades per la FAVB, ERC, i el Sr. Mateo, que insistien
en la necessitat d'assegurar que la ciutadania rebi la informació adequada
per poder exercirel seu dret a la participació. Des del punt de vista jurídic

la seva acceptació no planteja cap qüestió que desaconselli la seva
aprovació, al contrari.

- A I'article 3, apartat 2, sobre el dret a la participació, es proposa afegir "i

adequats als usos dels temps" després de "flexibles", i "i més diversa"
després de "per a la màxima", de manera que la redacció de I'apartat resti
com segueix:

"2. Correspon a I'Ajuntament garantir i impulsar l'exercici d'aquest dret. A aquest
efecte, ha de promoure els canals i instrumenfs suficlenfs, oberts i flexibles, i
adequats als usos del temps, aptes per a la màxima i més diversa i àmplia
participació; remoure els obstacles que la dificultin o impedeixin, articulant mitjans
singulars per arribar a les persones gue per les seves circumstàncies persona/s o
socla/s puguin tenir més dificultats; i facilitar Ia interuencio ciutadana en e/s
processos de presa de decisions polítiques."

Les dues modificacions provenen de la proposta d'estimació d'al'legacions
formulades pel Departament de Transversalitat de Gènere. No plantegen

cap qüestió des del punt de vista jurídic, i per tant poden ser incorporades
sense cap problema.

- A I'article 3, es proposa incorporar un nou apartat 4, amb el contingut
següent:
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"4. L'ajuntament ha d'oferir les oportunifafs necessàries per a la incorporació
progressiva d'infants i adolescenfs a /a ciutadania activa, d'acord amb llur grau de
desenvolupament personal, establint procediments desfinafs a recollir llurs
opinions amb relacio a les polítiques, /es normes, els projectes, els programes o
Ies decisions gue els afecten i generant espar's socials nous que dinamitzin ta
participacio responsable d'aquest secfor de la poblacio i afavoreixin la convivència
i la integracio social en l'àmbit vei'nal i local".

La proposta de modificacio ve motivada per l'estimació d'una al.legació
formulada pel Consell Municipal de Benestar Social, amb l'objectiu que el
reglament sigui efectivament inclusiu en termes d'edat. Des del punt de
vista jurídic no hi ha cap qüestió que impedeixi la seva acceptació.

A I'article 4, apartat a), es proposa afegir ell mot "inclusius" després de
"canals", de manera que aquest apartat resti redactat com segueix:

"a) Actors/Mapa d'actors.- Actors, son aquelles persones que poden intervenir en
qualsevol dels canals de participació definits al Reglament. Els mapes d'actors són
e/s esfudis que identifiquen la tipologia d'aguesfes persones, segons e/s seus
diferents inferessos que es puguin trobar en el moment de convocar un procés
participatiu per tractar d'habilitar e/s canals inclusius més adients per a la seva
intervenció efectiva i eficaç."

Es tracta d'una modificacio que vindria motivada per I'estimació d'una
al'legació formulada pel Departament de Transversalitat de Gènere, que
òbviament no presenta cap impediment jurídic per ser acceptada.

- A I'article 4, apartat b), es proposa, d'una banda,. substituir "els
administrats" per "els ciutadans i les ciutadanes" i, d'altra banda, suprimir la
referència als fòrums ciutadans, de manera que quedi redactat com
segueix:

"b) Audiència púbtica.- L'audiència púbtica. prevista a t'articte 31 de ta Carta Municipat,
és la forma de participacio per mitjà de la qual els ciutadans i /es ciutadanes proposen a
l'administració municipal l'adopció de determinafs acords o reben informació de /es
seves actuacions".

D'una banda, és més correcte, en una administració democràtica i participativa,
referir-se a "ciutadans i ciutadanes" que no pas a "administrats". l, d'altra
banda, la proposta de supressió de la referència als fòrums ciutadans ve
motivada per una esmena tècnica i una al.legació del Grup municipal
demòcrata: Per seguretat jurídica és millor referir-se només a audiència
pública, que és el nom utilitzat per la Carta Municipal de Barcelona.

I



@á,JB:I[ïJ"'"
ernèNcrR DE REcuRSos
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de l'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, S-10, 1a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax93 402 34 67

A I'article 4, apartat d), es proposa eliminar els mots "en un procés
participatiu", de tal manera que aquest apartat resti com segueix: .

"d) Deliberacio/debat.- lntercanvi d'opinions respecte d'una determinada matèria o
assumpfe. Perquè sigui útil i esdevingui eficaç, cal que aquest intercanvi es produeixi

de manera ordenada I respecfuos a amb les opinions de /es persones assisfenfs I amb
els mitjans que les característiques d'aquesfes persones requereixin". .

Es tracta d'una esmena tècnica: Aquestes definicions de l'article 4 són vàlides
per a tots els canals de participació que es regulen, i no només per als
processos participatius. Era un error referir.les deliberacions i els debats només

a aqüests processos, i per tant calia corregir-lo.

A l'article 4, apartat f), segon paràgraf, es proposa incloure I'expressió "tenint

en compte la perspectiva de gènere"; de manera que la seva redacció quedi

com segueix:

"f) Diagnòstic participatiu.- (...)

"Per a la realització d'aquests diagnòstics s'han d'utilitzar diferents tècniques de
recerca: quantitatives, qualitatives i participatives, tenint en compte la perspectiva de

sènere i la diversitat cultural i incorporant persones individuals i Grups i afavorint debats
col'lectius."

L'al.legació prové d'una al.legació del Departament de Transversalitat de
Gènere, i la seva estimació és adequada a I'ordenament jurídic.

A.l'article 4, es proposa afegir una nova lletra i), amb el contingut següent:

"i) Comissions de treball

Són /es agrupacions de'persones que formen part d'algun òrgan de participacio ies
troben per programar un pla de treballo unes actuacions concretes que facilitin la tasca
de l'òrgan."

Es tracta en aquest cas d'una esmena tècnica per a incorporar la definició d'un
concepte que no s'havia inclòs en el text aprovat inicialment, però que es
considera que, per seguretat jurídica, i per evitar confusions als diferents
operadors, convé afegir. En aquest sentit, es pot dir que no és contrari a dret
sinó que, al contrari, millora el text anterior.

A l'article 5, es proposa numerar el primer paràgraf amb el número 1, i afegir-
hi, després de "l'organització administrativa necessària", "destinant els recursos
humans i materials necessaris per a". Així, aquest primer apartat de I'article 5
quedaria com segueix;
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"1. En exercici de /es competències que li atribueix la Carta Municipal de Barcelona,
correspon a I'alcalde o l'alcaldessa l'establiment de I'organitzacio administrativa
necessària destinant els recursos humans i materials suficients per a per a l'impuls i
bon funcionament de la participacio ciutadana."

Aquesta modificació proposada obeiria a I'estimació d'una al.legació del Grup
municipal demòcrata ia I'estimació parcial d'una al.legacio de la FAVB idel Sr.
Mateos. D'acord amb la Carta Municipal, és l'Alcaldia l'òrgan competent per
dirigir i organitzar I'administració, impulsar els serveis municipals, exercir la
direcció superior de tot el personal i nomenar el personal (art. 13.1, lletres a),
d), h) i j) CMB), i per tant les previsions que s'incorporen a aquest article en
virtut d'aquestes al.legacions són conformes a dret. A més, .a I'apartat b)
d'aquest apartat 1 de l'article 5, es proposa substituir el mot "celebració per
"realització", ja que en referir-se a la participació ciutadana és més correcte.

A I'article 5, es proposa afegir un nou apartat 2, amb el contingut següent.

."2. L'Ajuntament ha de vetllar per la formació, en matèria de participació ciutadana,
dinàmica de grups i mediacio, del personat municipat, en general i, particularment
d'aquelles persones més directament relacionades amb les actuacions en aquest
àmbit"

Aquest canvi prové de la proposta d'estimació parcial d'una al.legació del Grup
municipal popular, i no planteja cap qüestió de tipus jurídic que impossibiliti la
seva incorporació al téxt del reglament a aprovar definitivament.

2.3. Ln INIcIATIVA cIUTADANA

A I'article 6, apartat 2, afegir "o d'un col'lectiu ampli" després de "l'interès
general", de manera que aquest apartat resti redactat com segueix:

"2. La concurrència de l'interès general o d'un col.lectiu ampli s'acredita mitjançant la
recollida del nombre de signatures gue s'especifica a t'articte g".

Aquesta modificacio vindria motivada per I'estimació d'una al.legació del Grup
municipal d'ERC. El fet que la iniciativa ciutadana, tal com està regulada en el
Reglament, pugui ser tant d'àmbit de ciutat com d'àmbit territorial inferior,
justificaria aquesta incorporació. No hi ha cap problema jurídic que impedeixi la
seva inclusió.

A I'article 6, es proposa suprimir el tercer apartat de I'article. L'origen
d'aquesta proposta és una esmena tècnica, i ve motivada per la conveniència,
des del punt de vista de tècnica normativa, de separar en dos articles diferents
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allò relatiu al concepte d'iniciativa ciutadana d'aquells aspectes que fan
referència al suport tècnic i l'econòmic i a la despesa màxima realitzada per la
Comissió promotora, que passarien a un nou article següent.

Després de I'article 6 del text aprovat inicialment es proposa aprovar un nou
' article 7, amb el contingut següent:

"Article 7

Suport tècnic i economic de t'Ajuntamenf i despesa màxima realitzada per la Comlssó
Promotora

1. L'Ajuntament ha d'oferir suport tècnic I assessorament a /es persones i enflfafs
rnferessade s en promoure iniciatives ciutadanes.

2. Així mateix, I'Ajuntament ha de facilitar ajut econòmic a aquelles iniciatives que hagin
obtingut el nombre de signatures mtínimes necessàries per /es despeses degudament
justificades

Aquest ajut considtirà en un euro per signatura recottida amb el màxim resultant de

multiplicar aquest euro per la quantitat de signatures exlgrdes- d'acord amb l'establert a

I'article 9 d'aquest Reglam'ent. Aquesta quantitat podrà ser modificada mitjançant acord
delConsell municipal.

3. La despesa total realitzada per la comissó promotora no pot superar el doble de la
quantitat màxima a la que s'ha fet esment a l'apartat anterior."

El canvi prové de la introducció d'una esmena motivada per raons de millora de
la tècnica normativa: Com s'ha dit, sembla més adient, des d'aquest punt de
vista, dedicar un article específic a les qüestions relatives al suport tècnic i

econòmic de l'Ajuntament i a la despesa total realitzada per la comissió
promotora.

- A f 'article 8 (abans aft.7), apartat 2, lletra c), es proposa substituir "d'un fòrum

ciutadà o audiència pública" per "d'una audiència pública".

"c) La realitzacio d'una audiència pública en format presencial i/o en la plataforma

digital".

El canvi vindria motivat per una esmena tècnica i una al'legació del Grup
municipal demòcrata, per no crear confusió, atès que la denominació
d'audiències públiques és l'única que s'utilitza a la Carta Municipal de
Barcelona.

- A I'article í0 (abans art. 9), es proposa modificar el nombre i els percentatges

de signatures necessàries per a la tramitació de les iniciatives ciutadanes, de
la manera següent:
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o En el cas que la iniciativa ciutadana consisteixi en proposar la posta en
marxa d'una audiència pública, caldrà recollir, 7.000 signatures vàlides. (en

comptes de les 9.000 previstes en el text aprovat inicialment).

o En el cas que la iniciativa ciutadana consisteixi en proposar la incorporació
d'un o diversos punts a I'ordre del dia del Consell Municipal, caldrà recollir
3.750 signatures vàlides (en comptes de les 9.000 aprovades inicialment).

o Les iniciatives ciutadanes d'àmbit de districte han de recollir el nombre
mínim de signatures vàlides següents:

A més s'estableix també que quan les iniciatives es refereixin a més d'un
districte, cal recollir les signatures resultants de la suma de cada districte
indicada en el punt anterior, reduldes en el percentatge següent:

Nombre
districtes

Percentatge
reducció

consultes
inormes

processos
iòrgans

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

Les Corts
2.000

1.200
800 400

Sarrià
3.500

2.20Q
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
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10,00%

Les iniciatives pera la convocatòria d'un Consell de Barri han de recollirl'17o
de signatures vàlides de la població total del barri afectat amb un mínim de 25 i

un màxim de 450.

Aquestes propostes de modificacions de les signatures necessàries per a la
tramitació de les iniciatives ciutadanes venen motivades per un intent de donar
satisfacció a les al'legacions del Consell de Ciutat, del Grup municipal d'ERC,
de la FAVB, del Grup municipal .de la CUP-Capgirem Barcelona, del Grup
municipal demòcrata i de diverses associacions veïnals. Des del punt de vista
jurídic cal tenir en compte que la Carta Municipal de Barcelona, quan regula la
iniciativa ciutadana, només es imposa un percentatge mínim de signatures
necessàries quan es refereix a les iniciatives que consisteixin en l'aprovació
d'una disposició de caràcter general, concretament de l'1o/o (art.28 CMB). Per
a la resta dels supòsits, tenint en compte I'establert a I'article 30 de la mateixa
Carta, I'Ajuntament pot establir els límits que consideri oportuns, sempre dintre
de la raonabilitat. Qui subscriu creu que els que es proposen en aquest article
9, responen a aquestes regles de raonabilitat.

- A I'article 10 (abans art. 9), apartat 2, lletra c), es proposa substituir "d'un

fòrum ciutadà o audiència pública" per "d'una audiència pública".

"c) Si Ia iniciativa ciutadana consisteix en proposar la posta en marxa d'una audiència
pública. cal recollir 7.000 signatures vàlides."

2

3 15,000/o

4 20,000/o

5 30,00%

6 40,000/o

7 45,000/o

8 50,00%

9 55,00%

10 60,00%
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lgual que en d'altres ocasions, el canvi prové d'una esmena tècnica i d'una
al'legació del Grup municipal demòcrata, ive motivat per la necessitat d'evitar
qualsevol confusió, atès que la denominació d'audiències públiques és l'única
que s'utilitza a la Carta Municipal de Barcelona.

- A l'article 10 (abans art. 9), apartat 3, títol de la tercera columna, substituir "i

fòrum ciutadà o audiència pública" per "audiències". El canvi prové d'una
esmena tècnica i d'una al.legació del Grup municipal demòcrata, i ve motivat
per no crear confusió, atès que la denominació d'audiències és l'única que
s'utilitza a la Carta Municipal de Barcelona.

- A I'article í0 (abans art. 9), apartat 4, afegir "del barri afectat" després de
"població total"

"4. 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."

Es tracta de la incorporació d'una esmena motivada per una al'legació de I'AV
de la Vila Olímpica, ja que en el text aprovat inicialment no es feia referència a
quina població es referia l'1%.

- A I'article í0, (abans art. 9) apartat 5, afegir "del territori afectat", després de
"de la població total":

'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 poblacio total del territori afectat amb un mínim de 50 i un
màxim de 900"

lgual com en I'apartat 4 del mateix article 9, ve motivada per una al'legació de
l'AV de la Vila Olímpica, i es tracta de corregir una mancança del text aprovat
inicialment, ja que en aquest no s'indicava a quina població es referia el2o/o.

- A I'article 1í (abans art. 10), relatiu a la Comissió Promotora d'iniciatives
ciutadanes, apartat 2, es proposa afegir un incís final:

"2. També poden ser promotores de la iniciativa ciutadana qualsevol entitat ciutadana,
/es associacions no lucratives, organitzacions empresarials, sindicats i coLlegis
professionals que tinguin e/ seu àmbit d'actuació a Barcelona, previ acord del seu
organ de direccio, sempre que no haqin estat obiecte de sancions administratives
fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques

discriminatories per raó de sexe o de gènere o dels drets humans".
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La proposta de modificació ve motivada per I'estimació d'una al'legació del
Departament de transversalitat de Gènere. Es tracta de preveure una regulació
similar a la que ja existeix a la normativa sobre subvencions o contractació
pública, per intentar evitar que, a través de la promoció d;una iniciativa, puguin

arribar a rebre ajuts municipals aquelles entitats que hagin estat sancionades o
condemnades, amb resolució fermá, per haver realitzat o tolerat pràctiques

discriminatòries per raó de sexe, gènere o drets humans.

- A l'article 1í (abans art. 10), es proposa afegir un nou apartat 4,.amb el

contingut següent:

"4. L'Ajuntament, a través dels òrgans administratius esmenfals a l'article 5, facilita la
promoció d:iniciatives i col'labora a la seva realització d'acord amb el marc establert en
aquest Reglament."

Es tracta d'una esmena tècnica, motivada per la necessitat de distingir
clarament entre les tasques de la comissió promotora i les de I'organització
municipal.

- A I'article í2 (abans art. 11), apartat 1, es proposa afegir un incís després de
"recollida de signatures, de manera que aquest apartat quedi com segueix:

1. La petició per a l'admissló de la iniciativa ciutadana s'ha de presentar al Registre
General de I'Ajuntament, juntament amb la proposta de plecs per a la recollida de
signatures presencials i/o el formulari per la seva recollida mitiançant la plataforma

diqital. els documents a què es fa menció en aquest article i si és e/ cas, en e/s
articles 12 o 13".

Es, també, una esmena de caràcter tècnic, igualment per distingir els supòsits
de signatures presencials de les signatures recollides mitjançant la plataforma
digital.

- A l'article í2 (abans art. 11), apartat 2, es proposa afegir "presencials",

després de signatures:

"2. La proposfa de plecs per a la recollida de signatures presencrals ha de contenir"

Com en els casos anterior, la proposta de modificació obeeix a una esmena
tècnica, per deixar clar que les signatures es poden recollir presencialment però

també mitjançant la plataforma digital.

- A I'article 12 (abans art. 11), apartat 2, lletra c), es proposa substituir "i el

domicili" per "i el codi postal", i afegir un darrer incís, de manera que aquesta
lletra digui:
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"c) L'espai suficient perquè la persona signant pugui consignar-hi, a més de Ia seva
signatura, e/s seus nom i cognoms, Document Nacional d'ldentitat o, en élcas de /es
persones estrangeres no comunitàries, el Passaport o la Targeta d'ldentificació
d'Estrangers, Ia data de naixement i el codi postal. Aquesta previsió no cal en els
formularis diqitals"

La proposta de modificació obeeix a la introducció d'una esmena tècnica i

també en l'estimació d'una al'legació del Grup municipal de Ciutadans. Com a
informació necessària per a la iniciativa ciutadana n'hi hauria prou amb la

indicació de la dada corresponent al codi postal, sense que calgués la
corresponent a la del domicili complet de la persona participant, raó per la qual
establir que aquestes persones hagin de comunicar aquesta dada no
estrictament necessària podria considerar-se contrari al denominat "principi de
qualitat de dades", recollit a l'article 4 de la Llei Orgànica de Protecció de
Dades,i per tant podria vulnerar el dret fonamental a la protecció de dades
personals. Era important, per tant, corregir aquesta irregularitat que apareixia
en el text aprovat inicialment.

- A l'article í2 (abans art. 11), apartat 2, lletra d) es proposa afegir, després de
"cada imprès", "i formulari digital" de manera que aquest apartat quedi redactat
com segueix:

"d) Una clàusula informativa, clarament comprensible, sobre la finalitat de la recollida
de /es dades personals gue es demanen i la resta de requisits exigits per la normativa
vigent en matèria de proteccio de dades de caràcter personal. Aquesla clàusula ha de
figurar a cada imprès i formulari diqital de recollida de dades".

lgual com en els casos anteriors, es tracta d'una esmena tècnica, destinada a
tenir en compte I'existència de la recollida de signatures mitjançant la
plataforma digital.

- A I'article í2 (abans arl. 11), apartat 3, es proposa afegir una nova lletra d),
amb el següent redactat:

"d) La sol'licitud de llicència per a la utilització de I'espai públic, sl es preveu aquesta
utilitzacio."

El canvi prové d'una esmena tècnica, i ve motivat per la necessitat de posar en
el reglament allò que en I'actualitat ja s'està demanant als promotors de les
iniciatives, i és que, conjuntament amb la sol'licitud de la iniciativa es presentin

també les sol'licituds de llicències per a la utilització de I'espai públic, en el cas
que estigui prevista la instal'lació d'estands a la via pública. Es tracta d'agilitar
al màxim la tramitacio administrativa d'aquestes llicències. Obviament, això no
planteja cap mena de problema jurídic.
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- A I'article í3 (abans art. 12), primer paràgraf, es proposa afegir "o el formulari

de sol'licitud a la plataforma digital" a continuació de "la proposta de plecs", de

manera que digui:

"En elcas que consisteixien proposar I'aprovacio d'una disposició de caràcter general,

la iniciativa ha d'incloure els antecedenfs necessaris per a poder-s'hi pronunciar i, a
més dels documents establerts a l'article anterior, la proposta de plecs o el formulari
de sol.licitud a la plataforma diqital on es recolliran les signatures ha de contenir : (...)".

Es tracta d'una esmena estrictament tècnica: Cal preveure que quan les

signatures siguin recollides a través de la plataforma digital, no hi haurà plecs

sinó un formulari de sol'licitud.

- A I'aúicle 14 (abans art. 13), apartat 1, es proposa afegir, després de "les

persones cridades a participar-hi", "l'àmbit de ciutat o de districte", de manera
que digui:

"1. En e/ cas que la iniciativa ciutadana consr'sfexi en proposar la celebracio d'una
consulta ciutadana, a més de I'establert a I'article 11,Ia sol'licitud de la iniciativa ha

d'anar acompanyada del text de la pregunta o pre:guntes o proposta o propostes que

es proposa sotmetre a consulta ciutadana, /es persones crldades a participar-hi,
l'àmbit de ciutat o districte i d'una memoria explicativa de /es raons que aconsellen
reatitzai la iniciativa, segons els promotors"

El canvi prové d'una esmena tècnica, i ve motivat per la necessitat de corregir
un oblit del text del Reglament aprovat inicialment, ja que evidentment en el

cas que la iniciativa consisteixi en proposar la celebració d'una consulta
ciutadana, caldrà que la sol'licitud expliciti si l'àmbit de la mateixa és de ciutat
o de districte.

- A I'article í5 (abans arl. 14), es proposa substituir la rúbrica per "Comprovació

de la sol'licitud i admissió a tràmit". Es tracta d'una esmena tècnica, per tal que

el títol de l'article cobreixi el contingut real de I'article, ja que aquest també es
refereix a I'admissió a tràmit de la sol'licitud.

- A f'article í5 (abans arl. 14), apartat 1, es proposa substituir "l'Alcaldia o
organ en qui delegui" per "l'Ajuntament", i acabar aquest apartat després de
"documents necessaris", de manera que aquest apartat quedi com segueix:

"1. Un cop rebuda la sol.licitud, iamb caràcter previ a la recollida de signatures,
t'Aiuntament ha de comprovar que ta iniciatíva ciutadana que es proposa s'adequa als
reguisifs estab/erfs en el present Reglament i que la sol'licitud s'acompanya dels
documents necessarls. Abans de fer cap requeriment formal. l'Aiuntament pot
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\

convocar a la Comissio Promotora per aclarir els termes dè la seva proposta i informar
de les circumstàncies i condicionants que pot tenir".

La referència a I'Ajuntament prové d'una èsmena tècnica, d'una estimació
parcial d'una al'legació del Grup municipal demòcrata, i ve motivada pel fet
que és més correcte, jurídicament, que el Reglament estableixi que la
comprovació de la sol'licitud i validació dels plecs de signatures correspondrà
a l'òrgan municipal competent de l'Ajuntament, ja que no és aquest reglament
qui l'ha d'establir, sinó les normes de competència orgànica vigents. D'altra
banda, el fet de suprimir la darrera part del paràgraf, obeeix també a raons'de
tècnica normativa, per facilitar-ne la seva comprensió, ja que podia crear
confusions. Finalment, la inclusió del darrer incís dóna la possibilitat d'aclarir
amb la Comissió Promotora els termes de la proposta i informar dels
condicionants i les circumstàncies que la mateixa podria comportar Cap
d'aquestes modificacions planteja cap impediment jurídic que pugui

impossibilitar la seva admissio.

- A I'article í5 (abans art. 14), es proposa afegir un nou apartat 2, amb el
contingut següent:

"2. En e/ cas gue es tracti d'una iniciativa ciutadana per a la promocio d'una consulta
ciutadana, s'ha de comprovar també que no concorre cap dels supòsifs d'exclusió de
les consultes previsfos a I'article 95. lgualment, amb caràcter previ

tràmit, l'òraan administratiu competent pot demanar un informe econòmic per poder
mesurar I'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%o del pressupost anual.
l'Aiuntament pot nq admetre a tràmit la sol'licitud o comunicar a la Comissió Promotora
els condicionants que l'execucio del resultat de la consulta pot tenir en cas que

obtinqui maioria de vots afirmatius."

La primera part de l'apartat es trobava ja en el text aprovat inicialment del
Reglament, a la darrera part de l'apartat 1 del mateix article. Es tracta, doncs,
només d'un canvi d'ubicació, per raons de tècnica normativa.

El darrer incís seria conseqüència de I'estimació parcial de les al'legacions
formulades per diversos Grups municipals i entitats ciutadanes que demanaven
que les iniciatives ciutadanes consistents en la promoció d'una consulta
ciutadana només poguessin ser denegades pel Consell Municipal per raons
purament formals, la qual cosa, en general, s'accepta.

No obstant, en aplicació dels principis d'estabilitat i equilibri pressupostari s'ha
considerat adient també incloure com a salvaguarda gue, davant una sol'licitud
d'una iniciativa ciutadana que consisteixi en la celebració d'una consulta
ciutadana, l'Ajuntament pugui demanar un informe per poder mesurar I'impacte
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econòmic que el resultat de la consulta pot tenir en el pressupost i la
planificació de I'actuació municipal, establint que, en el cas que la despesa
superi el 3o/o del pressupost anual, I'Ajuntament pugui inadmetre a tràmit la

sol'licitud o comunicar a la Comissio Promotora les condicions sota les quals
estaria disposada a complir amb el seu resultat, en el cas que obtingués una
majoria de vots favorables. En la mesura que, com s'ha dit es una cautela per
donar compliment als principis constitucionals d'estabilitat i equilibri
pressupostari (art. 135 CE), no es veu cap impedient jurídic que pugui impedir
la introducció de la mateixa, tenint en compte que, òbviament, la decisió
municipal haurà de ser basar-se en aquests motius expressats.

A resultes de la introducció d'aquest nou apartat, l'apartat 2 del text del
reglament aprovat inicialment passaria a ser el 3, i el 3 el 4.

- A I'article í5 (abans arl. 14), apartat 3 (en la versió aprovada inicialment,
apartat 2), es proposa afegir un darrer incís:

"3. Si la sol'licitud reuneix fofs e/s requisits, s'ha de procedir a la numeracio i al segellat
dels p/ecs de signatures presenfafs quan Ia recollida es faci de forma presencial. Si la
recollida es fa de forma diqital, cal validar prèviament el formulari i el sistema de
recollida."

El canvi proposat obeeix a la introducció d'una esmena tècnica, consistent en
preveure les dues formes de recollida de signatures.

- A I'article í5 (abans art. 14), apartat 4, (en la versió aprovada inicialment,
apartat 3), primer paràgraf, es proposa substituir "de dos mesos comptats" per
"d'un mes comptat" i introduir el mot "presencial" després de "recollida":

"4. En un termini màxim d'un mes comptat des de la presentacio de la sol'licitud, s'ha
de comunicar a Ia Comrssió Promotora o a /es persones signanfs de la sol'licitud de la
iniciativa la seva admissio a tràmit i la validació de la proposfa de plecs de recollida
presencial de signatures i el formulari diqital, si s'escau. o. contràriament, la seva
inadmissio a tràmit, Ia qual. en tot cas. haurà de ser motivada. Aquest termini oueda
en suspens durant el temps en que sioui convocada la Comissió Promotora en els
termes indicats a I'apartat 1 d'aquest article, continuant el seu comput quan haqin
finalitzat les trobades.

Com en els casos anteriors, els canvis proposats a aquest apartat 4 provenen
de sengles esmenes tècniques. Pel que fa a la reducció del termini per a
I'admissió a tràmit i la validació de la proposta de plecs de recollida de
signatures a un mes es tracta d'agilitar, en general, el procediment, després
d'haver comprovat que els mitjans tècnics ho permeten. També obeeix a una
esmena tècnica la introducció del mot "presencial", per les raons abans
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expressades consistents en què no sempre la recollida de signatures serà
d'aquesta forma. l, finalment, la proposta d'afegir la regulació del supòsit de la
inadmissió a tràmit és una exigència de la seguretat jurídica, com també ho és
(en aquest cas, en garantia dels drets del les promotores de la consulta) la
previsió de la suspensió del termini en el cas que I'Ajuntament hagi convocat la
Comissió Promotora per aclarir els termes de la seva proposta.

El segon paràgraf de l'apartat 4 de I'article 15 quedaria igual com va ser
aprovat inicialment.

- A í'article í5 (abans aft. 14), es proposa afegir un nou apartat 5, amb el
contingut següent:

"5. Quan ta sot'ticitud hagiestat admesa, s'ha de pubticar a la ptataforma digitat."

El canvi proposat obeeix a la introducció d'una esmena tècnica, que té l'únic
objectiu de preveure la publicació de la sol'licitud a la plataforma digital.

- A I'article 16 (abans art. 15), apartat 1, es proposa afegir el mot "presencial"
després de signatures:

"1. Poden adquirir la condicio de fedatàries especials per a I'autenticacio de signatures
presencials /es persones de més de divuit anys empadronades en qualsevol municipi
català ique jurin o prometin autenticar les signatures que s'adjunten a la iniciativa".

Com en els casos anteriors, es tracta de preveure que les signatures poden ser
recollides de manera presencial o a mitjançant la plataforma digital, i que en
aquest cas, aquest apartat s'està referint només a la primera d'elles. Es, doncs,
una esmena estrictament d'ordre tècnic.

- A I'article í6 (abans art. 1'5), es próposa modificar la redacció de l'apartat 3 i

afegir un nou apartat 4, en el sentit següent:

"3. La Comissio Promotora ha de presentar a l'Ajuntament la relacio de /es persones
que hagi designat com a fedataris ifedatàries fins a qüinze dies abans de finalitzar el
termini de recollida de siqnatures.

4. En un termini màxim de 15 dies des de la presentació de l'esmentada relacio.
I'Aiuntament ha de notificar a la Comissio Promotora les habilitacions com a fedataris o
fédatàries especials oue hasiconferit o les raons per a la seva deneoació".

Els canvis que es proposen tracten, d'una banda, de corregir un problema de
llenguatge sexista que s'havia produiï en el text anterior; i d'altra banda, de
tancar el termini per presentar la relació de les persones fedetàries abans de
finalitzar el termini de signatures, per tal de que no se solapi aquest termini amb
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el de comprovació i validacio de les signatures. La resta, queda igual que el text
aprovat inicialment, tot i que, per raons de tècnica normativa, concretament per

no fer-lo excessivament llarg, s'ha col'locat en un paràgraf nou.

- A I'article í7 (abans art.'16), es proposa que I'apartat 1 passi a tenir el

contingut següent:

"1. Les signafures es poden recotlir de /es maneres següenfs;

a) De manera presencial.

b) Mitjançant la plataforma digital.

c) Mixta, combinant /es dues anteriors."

Amb aquest canvi es millorarà la comprensió general del capítol relatiu a I'a
iniciativa ciutadana, ja que abans de procedir a la forma de recollir i validar les
signatures, s'enumerarien les diverses formes en què es poden recollir-les:
presencial, a través de la plataforma digital i combinant les dues maneres.

- A I'article 17 (abans art. 16), l'apartat 2, es proposa afegir "presencials"

després de "signatures" i suprimir "s'han de recollir les signatures". A més, es
proposa substituir "domicili" per codi postal. Per tant, aquest apartat passaria a

tenir el redactat següent:

"2. En e/s p/ecs per a la recollida de signatures presenclals de /es persones que donin

suport a la iniciativa ciutadana, s'hi ha de fer constar el nom, els cognoms, el número

del Document Nacional d'tdentitat, o, en e/ cas d'estrangers no comunitaris, et
Passaport o la Targeta d'ldentificacio.d'Estrangers, la data de naixement i el codi
postal."

Pel que ía a la introducció del mot "preseniials" el canvi estaria motivat per una
esmena tècnica, per especificar que en aquest cas el precepte s'està referint a
aquest tipus de recollida de signatures. l, pel que fa a la substitució del domicili
pel codi postal, i com ja s'ha dit també més amunt, es tracta que, en ocasió de
la recollida de signatures, s'evitin recollir dades de caràcter personal

innecessàries o excessives, com seria el domicili, ja que aquesta dada no és
requerida per al procés. Amb aquesta correcció, doncs, que es recull gràçies a
una al'legació formulada pel grup municipal de Ciutadans, es garanteix el

compliment del principi de qualitat de dades, establert a la Llei Orgànica de
Protecció de Dades (art. 4).

- A I'article í7 (abans art. 16), apartat 3, es proposa afegir "presencials"

després de "signatures" i afegir un darrer incís, de tal manera que aquest
apartat estableixi:
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'3. Les signatures presencials han de ser aute,nticades per un notari o notària, un
lletrat o lletrada de l'Administracio de Justicia, el Secretari o Secretària general de
l'Ajuntament o persones en qui detegui o pels fedataris o fedatàries especials
desrgnafs per la Comissio Promotora segons es disposa a l'article anteriorf! slslema
de recollida de sionatures mitiançant la plataforma diqital ha de ser validat pel
Secretario Secretària o persones en ouidelequi".

Una vegada més el canvi obeiria a la introducció d'una esmena tècnica per
preveure que, a banda de les presencials, es podran recollir també signatures
a través de la plataforma digital. En aquest darrer cas el sistema hauria de ser
validat pel Secretari o Secretària o les persones en qui delegui, segons que
s'especifica en l'incís que s'afegeix en aquest apartat.

- A I'article 17 (abans art. 16), es proposa afegir un nou apartat 4, amb el
contingut següent:

"4. Per donar suport mitjançant signatura digital en el formulari indicat a l'article 14.2,
/es persones inferessades han d'estar inscrites prèviament en la plataforma digital amb
[a documenfacló assenyatada a t'articte 108. La inscripció en aquest registre de la
plataforma acredita la identitat de la persona signant."

Com en el cas anterior, aquest canvi obeeix a una esmena tècnica consistent
en preveure com s'haurà de dur a terme la signatura mitjançant la plataforma

digital, quan pugui recollir-se d'aquesta manera.

- Es proposa que l'apartat 5 de l'article í7 (abans art. 16), passi a tenir el
contingut de l'apartat 1 del text del reglament que va ser aprovat inicialment, si
bé substituint "l20 dies naturals" per "dos mesos", i '60 dies naturals" per "dos

mesos", de manera que quedi redactat com segueix:

"5. La Comissió Promotora ha de recollir les signatures en e/ terminide dos mesos.
comptats des del dia en què els seryer.s municipals li hagin tornat el primer Grup de
plecs validats. L'Alcaldia o òrgan en qui delegui pot prorrogar aquest terminifins a dos
mesos més. per causes justificades."

El canvi obeeix a una esmena tècnica. Es tracta d'escurçar els terminis de la
recollida de signatures perquè en molts casos aquest període no requerirà tdnt
de temps i pot ser contraproduent, per l'èxit de la mateixa iniciativa, que el
període de recollida sigui innecessàriament llarg. No obstant, el precepte
preveu també que, quan concorrin causes justificades, aquest període podrà

ser prorrogat per dos mesos més. No hi ha cap impediment jurídic a incorporar
aquesta previsió.
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- A I'article 17 (abans art. 16), apartat 6 (apartat 4 del text aprovat inicialment)
es proposa afegir, després de "Les signatures", la frase "recollides de manera
presencial", de manera que I'esmentat apartat quedi redactat com segueix:

"6. Les signatures, recollides dè manera presencial, juntament amb Ia seva
autenticació, han de ser presentades en el'Registre General de I'Ajuntament dins del
termini màxim establert".

En aquest cas, també com a esmena tècnica, es tracta d'indicar que la
presentació per Registre General de I'Ajuntament només és preceptiu en el cas
que les signatures siguin recollides dé manera presencial.

- A I'article 17 (abans art. 16), apartat 7 (apartat 5 del text aprovat inicialment)
es proposa incorporar la previsió que l'Ajuntament faci la comprovació de
signatures "en el termini d'un mes des de la seva presentació" i afegir un
darrer incís que'prevegi com es verifiquen les signatures en el cas que s'utilitzi
la plataforma digital i el sistema presencial per a la recollida de signatures. El

redactat que es proposa d'aquest apartat 7 de l'article 17 és el següent:

'17. La comprovació de signatures per part de I'Ajuntament s'ha de fer en el termini
màxim d'un mes des de la seva presentacio, preferentment per mitjans electrònics. En
e/'cas d'utilitzar ta ptataforma digitat i et sistema presencial per a la recollida de
signatures, primer es verifiquen /es presencials per creuar-les amb les digitals i
eliminar les duplicades perquè només pugui computar-se una d'elles.".

En aquest cas, les modificacions obeeixen a la necessitat d'establir un termini
per a la comprovació de signatures per part de l'Ajuntament i preveure com es
farà aquesta comprovació en cas que s'utilitzi un sistema mixt, presencial i

mitjançant la plataforma digital. No hi ha cap impediment jurídic a incorporar
aquesta previsió, que més aviat atorguen seguretat jurídica als ciutadans i

ciutadanes interessades a promoure una iniciativa ciutadana.

- A I'article í8 (abans art. 17), es proposa modificar la rúbrica de l'article, que
passaria a ser "Efectes de la recollida efectiva de les siqnatures", p€r tal de
m i llorar-la tècnicament.

- A I'article 18 (abans art. 17), apartat 1, lletra a), es proposa substituir "en la
sessió corresponent" per "en la propera sessió sens perjudici de I'establert en
el Reglament Orgànic Municipal, i les Normes reguladores del funcionament
dels districtes. D'aquesta manera, aquesta lletra a) diria:

"a) Si la iniciativa ciutadana consisfex 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 inclusio
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en la oropera sessio sens periudici de I'establert en el Reqlament Oroànic Municipal i
en les Normes requladores del funcionament dels districtes".

Aquesta correcció prové de l'estimació parcial d'una al.legació formulada pel
Grup municipal demòcrata, que demanava establir aquest límit temporal per a
la inclusió del punt de I'ordre del dia. No es planteja cap problema jurídic
sempre que en la redacció del precepte quedi clar, com, com sembla que
queda, que això serà possible sens perjudici de l'establert en el ROM i en les
Normes reguladores el funcionament dels districtes, que tenen caràcter
orgànic.

- A I'article í8 (abans art. 17), apartat 1, es proposa separar els supòsits dels
processos participatius dels de les audiències públiques convocats com a
conseqüència d'una iniciativa ciutadana.
La lletla b) es referiria als processos participatius, i amb la modificació
proposada, que prové de I'estimació parcial d'una al.legació del Grup
municipal demòcrata, s'establiria que la seva convocatòria s'hauria de fer "en
un termini màxim de tres mesos". No hi ha cap impediment jurídic a incorporar
aquesta previsio.

Per la seva banda, la lletra c) del mateix apartat 1 de I'article 18 (abans, art.
17), passaria a estar dedicada a I'audiència pública, iestabliria que aquesta
s'hauria de publicar "en un termini de trenta dies". A més, en aquesta mateixa
lletra c), es proposa eliminar la referència al fòrum ciutadà; canvi que prové
d'una esmena tècnica i d'una al.legació del Grup municipal demòcrata, per no
crear confusió, atès que la denominació d'audiències públiques és l'única que
s'utilitza a la Carta Municipal de Barcelona. No hi ha cap impediment jurídic a
incorporar aquesta previsió.

- A l'article 18 (abans arl. 17), apartat 1, I'anterior lletra c), relativa als efectes
de les iniciatives ciutadanes que tenen per objecte la creació d'un òrgan de
participació, passaria a ser la lletra d). El canvi consistiria en afegir, al final de
la lletra un darrer incís:

"d) Si la iniciativa ciutadana conslsíeix en proposar la creació d'un òrgan de
participació, s'ha de .derivar a l'òrgan competent per proposar al Consell Municipal la
seva creació. Aquest òrgan ha d'informar públicament de ta 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 temps
màxim de trenta dies sens periudici, si és el cas. de I'establert en el Reqlament
Orqànic Municipal. i en les Normes requladores del funcionament dels districtes".
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Com en altres casos d'aquest mateix apartat 1 de l'article 17,|a modificació ve
motivada per l'estimació d'una al'legació del Grup municipal demòcrata, que
proposava posar un límit temporal a I'actuació de I'Ajuntament per al cas que la
iniciativa tingui per objecte la creació d'un òrgan de participació. No es planteja

cap problema jurídic sempre que en la redacció del precepte quedi clar, com
sembla que queda, que això serà possible sens perjudici de I'estableú en el

ROM i en les Normes reguladores del funcionament dels districtes, que tenen
caràcter orgànic.

- A l'article í8 (abans art. 17), apartat l,lletra e) (abans lletra d), també relatiu
als efectes que ha de tenir una iniciativa ciutadana, en aquest cas quan tingui
per objecte proposar I'aprovació d'una disposició de caràcter general, es
proposa afegir un darrer incís:

'e) Si ta iniciativa ciutadana consisfelx en proposar t'aprovaciò d'una disposició de
caràcter general, s'ha d'ordenar la seva tramitació dintr-e dels tres mesos seaüents.
sens periudici de l'establert en les normes de funcionament dels òrqans de qovern
previstes en el Reqlament Orqànic Municipal i en les Normes reouladores del
fu ncioname nt de ls d istricte s"

lgualment, en aquest cas la modificació que es proposa ve motivada per
l'estimació parcial d'una al'legació del Grup municipal demòcrata, que

sol'licitava establir un límit temporal a I'actuació de l'Ajuntament. Com en els
supòsits anteriors, aquesta solució jurídica que es proposa no planteja
problemes d'aquesta índole perquè es diu que en tot cas es farà sense
perjudici de I'establert en el ROM i en les Normes reguladores delfuncionament
dels districtes, que tenen caràcter orgànic.

A I'article í8, (abans art.17) apartat 1, lletra f) (abans, lletra e) el canvi que es
proposa consisteix en que, en el cas que la iniciativa ciutadana tingui per
objecte proposar la convocatòria d'una consulta ciutadana, el Consell Municipal
s'hagi de limitar a comprovar la seva adequació a la legalitat. Concretament, el
seu' redactat quedaria com segueix:

"f) Si la iniciativa ciutadana consisfelx en proposar la convocatòria d'una consulta
ciutadana, la proposta s'ha de sotmetre a l'aprovació del Consell Municipal, elqual s'ha
de limitar a comprovar que la iniciativa s'adequa a I'ordenament iurídic d'acord amb
l'article 74.3."

Aquesta redacció ve motivada per la proposta d'estimar l'al'legació del Grup
municipal d'ERC, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona,
I'Associació de Verhs de la Vila Olímpica i I'Associació de Veïns Sant Genís
dels Agudells que demanaven que la consulta no fos valorada amb criteris
d'oportunitat, sinó de legalitat. Amb la redacció que es proposa, el Consell
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Municipal només podrà fer aquesta valoració d'adequació a l'ordenament
jurídic. (entre el qual s'hi inclou, òbviament, els requisits establerts en el propi
Reglament de Participació Ciutadana). és, efectivament, una opció més
favorable al dret a participació que no pas la versió del text del Reglament
aprovat inicialment. Coincideix amb la que en el seu dia va optar la Llei
1012014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres
formes de participació ciutadana (parcialment vigent), així com també d'altres
lleis d'altres comunitats autònomes sobre la mateixa matèria (per exemple,
Navarra).

A I'article í8 (abans, art. 17), apartat 1, lletra g) (abans, f), el canvi que es
proposa consisteix també en posar un termini tancat de trenta dies per
convocar el Consell de Barri que es demani mitjançant a iniciativa ciutadana,
sempre que hagin passat més de dos mesos des de la darrera convocatòria:

"g) Si la iniciativa ciutadana consisúeix en proposar Ia 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 I'article 62.2, en un termini màxim de trenta
dies si han passat més de dos meios des de l'última convocatoria."

La raó d'aquesta proposta es troba en I'acceptació d'una al.legació del Grup
municipal demòcrata i, una vegada més, està motivada en la necessitat de
posar una limitació temporal a I'actuació municipal. lgual que en els altres
casos, no hi ha cap impediment jurídic que impossibiliti la seva inclusió. No
planteja cap problema la seva acceptació, sense que en aquest cas hi hagi cap
impediment amb relació amb les normes orgàniques, perquè el Consellde Barri
es regula en la seva totalitat en aquest mateix Reglament.

- A I'aúicle í8 (abans art. 17), apartat 4, es proposa introduir, després de
"votació", els mots "per a I'aprovació definitiva":

"4. Quan les iniciatives ciutadanes consisferiln en proposar I'aprovacio d'una disposicio
de caràcter general, la Comissio Promotora pot retirar la seva proposta abans de la
seva votació per a I'aprovació definitiva. si considera que el contingut final de la
proposicio normativa ha estat modificat substancialment respecte a la proposta inicial
durant la seva tramitacio".

En aquest cas es. tracta només de concretar que la retirada de la proposta de la
disposició de caràcter general es podrà produir abans de la votació per a
I'aprovació definitiva de I'esmentada disposició, corregint-se així I'expressió una
mica confusa que es recollia en el text del reglament aprovat inicialment
aprovat.
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2.4. ELS PRocEssos PARTrcrPATrus

- A l'article 20 (abans art. 19), apartat 1, es proposa afegir "per qualsevol

Consell Ciutadà de districte" com a possibles promotors dels processos
participatius:

"1. Els processos participatius poden ser promoguts per iniciativa ciutadana, pel

Conse// de Ciutat. per qualsevol Con o per l'Ajuntament."

Aquesta proposta de modificació ve motivada per l'estimació d'una
al'legació en aquest sentit de la FAVB. No hi ha cap impediment jurídic que
impossibiliti la seva acceptació.

- A I'article 21 (abans 20), es proposa la redacció següent:

"Article 21

Grup impulsor del proces participatiu

1. Quan el procés participatiu sigui promogut per l'Ajuntament, les funcions det grup
imputsor corresponen, únicament, a ta unitat administrativa responsable de la seva
gesfó.

2. En elscásos en què el procés participatiu sigui promogut per iniciativa ciutadana,
/espersones designades per la Comissio Promotora de la iniciativa formen part del
grup impulsor del procés participatiu

3. Et grup impulsor té atribuitdes les funcions següenfs;

a) ldentificar i proposar els pertils de /es persones cridades a participar.

b) Cot'taborar en la definicio de /es metodotogies rnés adients per a la participacio
efe ctiva d'aquesfes persones.

c) Formar part de la Comissio de Seguiment regulada als articles 34 i 35, per tat de
col'laborar en trobar una solució a les queixes o discrepàncies que puguin sorgir en
el transcurs del procés participatiu.

d) Col'laborar en la definició dels indicadors per a I'avaluacio del procés
participatiu"

Amb la nova redaccio que es proposa queda més clar a qui corresponen
exercir les funcions del grup impulsor, en funció de qui és el promotor del
procés participatiu. La resta dels canvis proposats responen
fonamentalment a una millor ordenació sistemàtica de l'article.

- A l'article 22 (abans 21), apartat 2, es proposa afegir un darrer incís:
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"2. El resultat del procés participatiu no afecta les facultats decisòries dels òrgans de '

govern de I'Ajuntament. Tanmateix, I'acord de convocatòria. ha d'explicitar com
aplicarà els resultats a ta decisio final"

D'acord amb I'ordenament jurídic vigent, els processos participatius no
poden vincular les facultats decisòries dels òrgans de govern municipals.
Però això no impedeix -com diuen la FAVB i altres associacions veïnals, així
com el Grup municipal demòcrata en les seves al'legacions- que
I'Ajuntament pugui obligar.se a que en I'acord de convocatòria, hagi
d'informar la ciutadania sobre com aplicarà els resultats a la decisió final, de
tal manera que aquesta, abans d'iniciar-se el procés, sàpiga quina és la
posició de l'Ajuntament al respecte. Per tant, no hi ha cap impediment jurídic
que impossibiliti la seva acceptació perquè de fet no s'està vinculant
l'Ajuntament als efectes de la consulta.

- A l'article 24 (abans art. 23), apartat 3, es proposa afegir un darrer incís
per indicar que tant el decret de convocatòria com la informació que ha de
contenir podran ser publicats a la plataforma digital:

"3. La convocatòria ila informació a què.fa referència I'apartat 2 s'han de difondre
púbticament de manera clara i fàcilment intet.tigibte i han d'ésser també difoses i
accesslb/es per mitjà del web de I'Ajuntament que també podran ser publicades a

la plataforma diqital"

Es tracta d'una esmena tècnica, que té per objecte per preveure la
publicació a la plataforma digital de la convocatòria i informació que conté.

- A l'article 25 (abans art.24), relatiu a les persones cridades a participar en
els processos participatius, es proposa afegir a I'apartat 3, segon paràgraf,
"i de sexe" després d"'origen" i incorporar també un darrer incís, al final del
paràgraf que digui "discapacitat i les persones amb responsabilitat en
tasques de cura":

"3. (...) Així mateix, s'han de desplegar els mitjans de suport necessaris per facilitar
la incorporació d'aquelles perqones amb especials dificultats per /es seves
condicions individuals o socra/s com edat, discapacitat o origen, o sexe tenint en
compte la composicio social i poblacional de l'àmbit territorial afectat. La realització
del procés ha de contemplar els instruments adients per facilitar-ne la seva
presència efectiva, particularment en elcas de la infància i adolescència, i ha de
garantir l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i de persones amb
responsabilitats en tasques de cura.
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Ambdues modificacions responen a la proposta d'estimació de sengles
al'legacions del Departament de transversalitat de Gènere, i cap d'elles
presenten cap impediment jur,ídic per poder ser estimades.

A f'article 25 (abans arL 24), apartat 4, es proposa substituir "debats" per
"processos":

"4. Poden ser cridades a participar en e/s processos persones jurídiques com ara
associacions ciutadanes, col'legis professionals, sindicats, partits polítics o
empreses mercantils, així corh plataiformes i cot.tectius de notoria exr.sfèncra /es

Quals intervenen mitjançant els o les representants nomenats o nomenades pels
seus organs de govern. També poden intervenir persones gue, pels seus
coneixements fècnics específics, poden ajudar a la millor comprensió de l'objecte
del procés"

Es tracta d'una esmena tècnica, proposada directament pel Comissionat de
participació i democràcia activa, perquè el mot "processos" és més
omnicomprensiu - ja que inclou debats i altres actes. No hi ha cap
impediment jurídic en aquesta modificació.

- A I'article 26 (abans 25), apartat 1, es proposa afegir una nova lletra d),
que reculli la fase final dels processos participatius: la fase de seguiment:

"d) Fase de seguiment, mitjançant la qual es facilita el seguiment del
desenvolupament dels resultats del procés."

En aquest cas, es tracta de preveure una nova fase, la de seguiment, que

tècnicament s'èntén que també ha de formar part del procés participatiú i

per tant també ha d'incloure's en aquest article. No hi ha cap impediment
jurídic que impossibiliti aquesta modificació.

- A I'article 26 (abans 25), es proposa afegir, després de I'apartat 2, un nou

apartat 3, amb el contingut següent:

'13. Quan les característiques del procés ho permetin, es pof incorporar una fase de

validació dels resultats del procés en la plataforma digital."

També és una esmena que obeeix a criteris exclusivament tècnics, i que

consisteix en preveure la possibilitat que, quan així ho permetin les
característiques del procés, aquest encara tingui una cinquena fase, la de
validació dels resultats, en la plataforma digital.

A resultes d'aquesta inclusió d'un nou apartat, el que en I'articulat aprovat
inicialment estava numerat amb el número 3 passa a ser el número 4.
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- A f'aúicle 26 (abans 25), aparlat 4 (abans, apartat 3), es proposa afegir "no
sexista" després de "llenguatge":

"4. En fofes /as fases del procés s'ha d'utilitzar el llenguatge no s?xista més adient,
incorporant e/s codis de comunicació de les persones amb discapacitats i, sempre
que sigui possó/e, e/s de cultures diverses".

La proposta de modificació obeeix a l'estimació de l'al'legació prové del
Departament de transversalitat de Gènere i logicament no hi ha cap
impediment jurídic que impossibiliti la seva acceptació.

- A I'article 27 (abans 26), apartat 3, es proposa eliminar "de manera oberta",
i incorporar els mots "sense invitació" i d"'d'aquests tipus":

.3. Els espals de debat es poden convocar-sepse sspectficay el nombre de
persones que hi assisfi'i'an, o sense invitacio concreta a de /es 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".

Es tracta només d'una esmena tècnica per a millorar la regulació que es
preveu en aquest apartat ja que podia donar a entendre que només són
"obertes" les convocatòries regulades en aquest article. No hi ha cap
impediment jurídic que impossibiliti la seva acceptació.

- A I'article 27 (abans 26), es proposa afegir un nou apartat 7, amb el
contingut següent:

"7. E/s continouts dels debats respectaran també la pluralitat. diversitat i
perspectiva de qènere".

L'al'legació prové del Departament de Transversalitat de Gènere i

evidentment és conforme a I'ordenament jurídic.

- A I'article 27 (abans 26), es proposa afegir un nou apartat 8, amb el
contingut següent:

"8. La ciutadania pot orqanitzar qualsevol tipus de,debat que respecti el marc
qeneryl de la matèria a que fa referència el procés i els principis establerts en
aouest article. El resultat d'aquests debats sha.de traslladar a I'Aiuntament perquè

formi part del coniunt d'aportacions recollides ide l'informe final al que fa referència
l'article 27. A la plataforma'diqital s'ha d'habilitar un espai específic per afavorir
aouest tipus de debats on s'han de publicar les actes i els resums de les sessions".
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Aquesta modificació prové d'una estimació d'una al'legació del Grup
municipal CUP-Capgirem Barcelona. Tampoc aquest nou apartat planteja

cap problema'de tipus jurídic que impossibiliti la seva incorporació.

- A I'article 30 (abans 29), aparlat 1, es proposa afegir un darrer incís

"1. No es pof predeterminar I'impacte que el procés participatiu ha de tenir en la
decisió final sobre I'actuacio sofmesa a debat, tot ioue cal que siauifonamentada.
tenint en compte e/s resu/fafs del procés"

La inclusió d'aquesta frase vindria motivada per l'estimació parcial d'una
al'legació formulada per la FAVB i altres associacions veïnals de Barcelona,
i el Sr. Mateo. Amb ella es pretén que l'Ajuntament no pugui ignorar els
resultats del procés participatiu, i que hagi de fonamentar o motivar la seva
decisió final tenint en compte aquests resultats. En la mesura que no s'està
vinculant a l'Ajuntament al resultat del procés participatiu (la qual cosa sí que

seria contrària a I'ordenament jurídic), sinó només a tenir-lo en compte i a
motivar la seva decisió' amb relació al mateix, aquesta previsió és
jurídicament correcta

- A f'article 30 (abans 29), apartat 2, primer incís, es proposa substituir
."procés 

participatiu" per "actes i debats". En el segon incís es proposa

canviar "els debats" per "el procés" i afegir, "que hagi deixat dades de
contacte". l, finalment, en el tercer incís, afegir, al final "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". En definitiva,
aquest apartat 2 de l'article 29 restaria redactat com segueix:

"2. Un cop finalitzafs e/s acfes i debaús del procés participatiu, l'Alcaldia o la
persona o organ en qui delegui ha de comunicar el capteniment del govern
municipal sobre l'impacte del procés en ltactuació sofinesa a debat en un termini
màxim de 60 dies comptafs des del lliurament de I'informe de resultafs. La
comunicació s'ha de fer de manera individualitzada a totes /es persones que han
participat en el procés oue haqin deixat dades de contacte i en un llenquatae
entenedor i accessible a tota la poblacio participant. També s'ha de publicar a la
pàgina web municipal, a les webs de Districte i informar en els orqans de
participació pertinents de l'àmbit sectorial'o territorial del procés participatiu per a
coneixement qeneral."

Les modificacions proposades obeeixen a l'estimació d'una al'legacio del
Grup municipal d'ERC. La referència a que I'obligació de comunicar el
capteniment del govern municipal sobre I'impacte del procés a totes les
persones que han participat, només es refereix lògicament a aquelles
persones que hagin deixat les seves dades de contacte, i així s'ha

32



@àss:lsr#"
eERèNon DE REcuRsos
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de I'Area dé Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, ía planta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax93 4023467

d'explicitar en el redactat del precepte per no crear una obligació per a
l'Ajuntament de difícil compliment. D'altra banda, la inclusió de mes
obligacions de publicació i informació per part de la corporació ve a donar
compliment a les noves obligacions de l'Ajuntament en relació als drets
d'informació i transparència.

- A I'article 31 (abans 30), apartat 1, es proposa afegir un nou incís entremig
del primer i el segon:

"1. Els indicadors d'avaluacio s'han de definir a la convocatoria en funció de /es
característiques del procés participatiu a'desenvolupar. Aquests indicadors són
orientatius i poden ser millorats pel Grup impulsor i per la Comissio de Seguiment.
Un dels criteris d'avaluació ha de ser el compliment de les previsions de
participacio dels pertils de les persones convocades al procés. En tot cas han
d'incorporar la perspectiva de gènere i garantir la generació de dades
de sagregades per sexe ".

La proposta de canvi obeiria a I'estimació d'una al'legació formulada pel

Grup municipal del Partit Popular. No hi ha cap impediment jurídic que
impossibiliti la seva acceptació

- A I'article 32 (abans 31), relatiu al seguiment de I'execució de les
actuacions municipals que hagin tingut un procés participatiu, es proposa

afegir un darrer incís:

"Iofes les actuacions municipals que hagin tingut un procés participatiu han de
facilitar un $istema de seguiment de la seva execucio. preferiblement a t
plataforma disitat i amb una actualització periòdica, així com I'accés a les dades
obertes i la traçabilitat i transparència de les accions realitzades."

Aquesta modificació vindria motivada per l'estimació d'una al'legació del
Grup municipal de la CUP-Capgirem Barcelona, amb I'objectiu de facilitar
les dades obertes i promoure la traçabilitat i transparència de manera
compatible amb el seguiment presencial. No hi ha cap impediment de tipus
jurídic que impossibiliti la seva incorporació.

- A I'article 33 (abans 32), apartat 2, lletra a), es proposa afegir al final "i

I'equitat o igualtat de gènere", de manera que quedi redactat com segueix:

"a) Emetre informes ifer recomanacions i suggerimenfs sobre les metodologies més
adients per tal que cada procés participatiu concret asso/eixi les finalitats que es
proposa i garanteixi I'accessibilitat i la iqualtat de sexes
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L'al'legació prové del Departament de transversalitat de Gènere, i

lògicament no hi ha cap impediment jurídic que impossibiliti la seva
acceptació.

- A I'article 34 (abans 33), que tracta de la composició i funcionament de la
Comissió Assessora dels processos. participatius, es proposa afegir, a

l'apartat 1, "amb coneixement en temes d'inclusió, diversitat i gènere", de
manera que aquest apartat quedaria com segueix:

"1 . La Comissló Assessora dels processos participatius es composa de 9 membres,
persones de reconegut prestigi expertes en aggesfs processos, amb coneixement
en temeS d'inclúsio. diversitat i qènere entre les quals hi ha d'haver un mínim de 5
dg4g9 nomenades per I'alcalde o I'alcaldessa, de ta manera següent:"

L'al'legació prové del Departament de transversalitat de Gènere i

lògicament no hi ha cap impediment jurídic que impossibiliti la seva
acceptació.

- A I'article 34 (abans 33), es proposa afegir un nou apartat 10, amb el

contingut següent:

"10. Les actes i informes d'aquesta Comissio s'han de publicar a la plataforma

diqital."

La proposta ve motivada per I'estimació d'una al'legació del Grup municipal
del Partit Popular. No hi ha cap impediment de tipus jurídic a la seva
acceptació.

- A I'article 35 (abans 34), relatiu a la composició de la Comissio de
Seguiment dels processos participatius, es proposa suprimir "per un nómbre
senar de persones", i afegir un darrer incís que digui que, dintre del mínim
de cinc i el màxim de vint-i-cinc, "el nombre ve determinat per I'abast, àmbit
i interès de la matèria objecte del procés":

"1. La Comissó 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
I'alcaldessa, El nombre ve determinat per I'abast. àmbit i interès de la matèria
obiecte del procés."

Aquesta modificació obeeix a I'estimació d'una al.legació del Grup
municipal de Ciutadans, i té per objecte determinar les causes que poden

motivar que la Comissió sigui més àmplia'o menys. La modificació no
només és conforme a dret, sinó que, en la mesura que defineix els criteris
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que han de determinar el nombre de membres de la Comissió, atorga una
major seguretat jurídica i per tant millora el precepte.

- A I'article 36 (abans 35), apartat 4, es proposa suprimir el darrer incís de
primer paràgraf i afegir un primer incís al segon paràgraf, de manera que
aquest apartat quedi redactat com segueix:

"4. Durant el període en el qual es realitza el procés participatiu, es pof ampliar la
composició dels o de /es membres de la Comissio de Seguiment a proposta d'una
tercera part, com a mínim, dels seus components.

Si la Comissió accepta la proposta per majoria absoluta, cal acordar I'ampliacio
que, en aquest cas, pot superar el límit fixat a I'apartat 1, tot respectant la
proporcionalitat establerta a l'apartat 2 d'aquest article. Si no accepta la proposta,
/es persones proponents poden presentar una queixa a Comissio d'Empara perquè
e meti l' i nforme corre spone nt"

Es tracta d'una esmena tècnica per donar la possibilitat que, en aquells
casos que sigui necessari, i sempre que així s'acordi rper majoria absoluta
de la pròpia Comissió, es pugui acoidar I'ampliació d'aquesta per sobre del
límit de vint-i-cinc membres establert a I'apartat 1 del mateix article. Aquesta
esmena està motivada en el fet que es requereix una certa flexibilitat
perquè, en determinats processos, la Comissió pugui assolir la màxima
diversitat i pluralitat. No hi ha cap impediment jurídic que impossibiliti la

seva acceptació, tenint en compte les cauteles que conté I'article, com són
la necessitat que l'acord s'adopti per majoria absoluta i que s'hagi de
respectar en tot cas la proporcionalitat establerta.

- Es proposa una nova redacció de I'article 37 (abans art. 36), relatiu als
processos participatius de caràcter preceptiu, el qual, d'acbeptar-se,
passaria a tenir el contingut següent:

"1. S'han d'impulsar de manera preceptiva processos participatius realitzats amb
ocasió de l'aprovació de:

a) Plans d'actuacio municipals i Plans d'inversions municipals.

b) Plans sectona/s o territorials que tihguin una afectació especial, per afectar
almenys a un districte o per suposar més de 100 milions d'euros d'inversio.

c) lnstruments de planejament general, llevat que e/ seu àmbit territorial faci
referència a una única parcel'la o a un àmbit inferior a 2.000 m2, i també dels
plans d'usos d'àmbit de districte o de ciutat o dels p/ans especiats t'objecte dels
quals sigui l'ordenacio d'infraestructures que no derivin d'una previsio del
planejament general.
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1a planta

d) Ordenances ireqlaments municipals de rellevància ciutadana especial. 'Quan es
tracti d'una modificacio puntual o d'abast limitat d'ordenances i reglamenfs, no serà
preceptiu impulsar el procés participatiu.

2. Aquestsprocessos han de ser recollits en les memories del procés formalitzades
d'acord amb I'article 27, /es quals s'han d'incloure dins dels expedients
administratius corresponenfs. No seran preceptius els processos participatius als
quals fa referència la lletra cl de l'apartat anterior si prèviament s'ha fet un procés
participatiu sobre el planeiament oeneral o el document que li dona Çobertura"

Aquests canvis vindrien motivats per l'estimació de les al'legacions
formulades pel Grup municipal d'ERC, per la Síndica de Greuges, per la
FAVB i per altres associacions veïnals de Barcelona, que es queixaven que

el redactat aprovat amb ocasió de I'aprovació inicial del reglament contenia
conceptes massa oberts o indeterminats i reclamaven una major concreció
dels instruments de planejament o disposicions de caràcter general que

requeririen preceptivament d'un procés participatiu. Amb la nova redacció
que es proposa de les lletres c) i d) de l'apàrtat 1 d'aquest article 36 resten
molt més acotats aquests suposits. Des del punt de vista jurídic, en la

mesura que l'estimació d'aquesta al'legació concreta molt més quan seran
preceptius els processos participatius en els àmbits urbanístics i normatius
municipals s'atorga una major seguretat jurídica, i per tant es millora el
precepte.

2.5. Els oRGANS DE PARTIcIPAcIo

A I'aúicle 38 (abans art. 37), apartat 1, es proposa afegir un darrer incís

"1. Els òrgans de participacio son els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i
I'Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, /es seves opinions i
proposfes sobre /es actuacions municipals. Per realitzar aquestes funcions han de
rebre informació suficient sobre les actuacions municipals, facilitada directament per

l'Aiuntament a iniciativa pròpia o a petició del mateix òrqan."

La inclusió d'aquest nou incís provindria de la proposta d'estimació parcial de
les al'legacions formulades pel Grup municipal d'ERC, de la FAVB, i del
moviment veïnal de Barcelona, que es basen en la consideració que el dret de
la ciutadania a intervenir en els òrgans de participació ha d'anar acompanyat
del dret a tenir a l'abast la informació necessària per poder participar-hi, el qual

ha de veure's reflectit a la norma. No hi ha cap qüestió jurídica que impedeixi
afegir aquesta previsió que es proposa.
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- A I'article 38 (abans art. 37), es proposa afegir un nou apartat 2 després de
l'apartat 1, amb el contingut següent:

"2. Els principis de proximitat, freqüència. compromís i voluntat política inspiren el
funcionament dels orqans de participació."

Es el resultat de I'estimació d'una al'legació proposada per la FAVB
Obviament, no hi ha cap impediment jurídic que impossibiliti la seva acceptació

A resultes de la inclusió d'aquest apartat, l'anterior apartat 2 passa a ser el 3.

- A I'article 38 (abans arl. 37), es proposa incloure un nou apartat 4, amb el

següent contingut:

"4. L'Ajuntament ha de facilitar un funcionament fluid dels organs de participació i els
recursos més idonis per al compliment dels seus objectius. Ha d'actualitzar també la
nova informació que vagisorgint ique pugui ser d'interès per a la ciutadania."

Aquesta modificacio que es proposa vindria motivada per I'estimació d'una
al'legació de la FAVB, del moviment veihal de Barcelona, i del Sr. Mateo. No hi

ha cap impediment jurídic que impossibiliti la seva acceptació.

- A I'article 39 (abans art. 38), apartat 2, lletra b), es proposa una nova redacció
de I'apartat:

"b) Els Conse//s Ciutadans de Districte i les Audiències Públiques de Disfricte, que es
regeixen per les Normes reguladores del funcionament dels districtes, /es quals
estableixen unes determinades sessions de /es Audiències Públiques"

Es tracta d'una esmena tècnica per evitar que es pogués entendre que aquest
Reglament pretengués modificar les Normes reguladores del funcionament
dels districtes, que tenen caràcter orgànic.

- A I'aúicle 40 (abans art. 39), relatiu a la composició dels òrgans de
participació, apartat 1, es proposa introduir-hi les modificacions següents:

"1. La composicio dels òrgans de participació i la seleccio dels seus o de les seves
membres es regula pel que dísposa e/ seu reglament de funcionament. Han
d'incorporar, necessàriament, persones vinculades i persones no vinculades a
I'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 I'Ajuntament o altres administracions públiaues són /es
persones que no tenen cap relació laboral, política o funcionarial amb l'Aiuntament o
altres administracions públiques. El reglament de funcionament de cada organ ha de

37



@ t'l*lg",l;
ceRErucn DE RECURSoS
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de I'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, ía planta
08002 Barcelona
Tel.93 402 33 92
Fax 93 402 34 67

determinar la seva composició concreta, que ha de tendir a la paritat de gènere i ha
d'incloure: (...)"

Com es pot veure, totes aquestes modificacions que es proposa obeeixen
exclusivament a una millora en la redacció del precepte, amb I'objectiu de
facilitar la seva comprensió. Contribueixen, per tant, a la seguretat jurídica.

- A I'article 40 (abans art. 39), apartat 1, lletra a), es proposa eliminar el darrer
incís "els o les representants municipals actuen amb veu però sense vot", de
tal manera que aquesta lletra tingui el contingut següent:

"a) Un regidor o una regidora, o persona en qui delegui, de cada grup municipal de
I'Ajuntament."

Aquesta modificació obeeix a la proposta d'estimació d'una al.legació
formulada pel Grup municipal democrata. Des del punt de vista jurídic son
correctes les dues solucions: atorgar dret a vot o no atorgar dret a vot als
representants dels grups municipals en els òrgans de participació. De fet,
inclús seria adequat a dret no preveure ni tan sols la presència d'aquests
grups en els esmentats òrgans, o preveure-la només com a observadors. Cal
tenir en compte en aquest sentit que els òrgans de participació es defineixen a
la legislacio de règim local com a òrgans en la composició dels quals hi ha
membres en representació de I'Ajuntament i membres en representació
d'altres persones o entitats, i que els grups municipals no ostenten,
jurídicament, aquesta condició.

- A I'article 40 (abans art. 39), apartat 4, es proposa substituir "per tal d'intentar
assoli/' per "per tal d'assolir":

"4. En general, la composició dels òrgans de participacio s'ha de basar en criteris de
pturatitat i diversitat de manera que es facititi ta més àmplia varietat d'opcions i
opinions així com la igualtat de gènere í la cerca de persones d'origen divers per tal
d'assoíl la mateixa proporcionalitat que tenen en l'àmbit competencial de I'organ,
tendint a la igualtat de gènere (...)".

L'al'legació prové del Departament de transversalitat de Gènere, sense que i

hagi cap impediment jurídic que impossibiliti la seva acceptació.

- A I'article 40 (abans art. 39), es proposa traslladar l'apartat 6 a l'apartat 5. Es
només una modificació que respon a la utilització d'una millor tècnica
normativa, per reservar el darrer apartat al cessament dels i de les membres
dels òrgans de participació.
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- A I'article 40 (abans art. 39), es proposa una nova redacció de l'apartat 6
(abans, 5).

"6. Les causes de cessament d'una persona membre s'han de recollir en I'acord de
creacio o en el reglament de funcionament de t'òrgan de participacio, i han de

respondre a criteris d'indignitat en I'exercicide /es seves funcions. També és causa de

cessamenf la manca d'assistència no justificada en dues sessions seguldes 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 es e/ cas, a la seva substitucio
d'acord amb el reglament de funcionament de I'organ. La persona interessada pot

acudir a la Comissio d'Empara, a més d'interposar els recursos administratius i/o
judicials que consideri oportuns en defensa dels seus drets i rnferessos. "

Aquesta modificació que es proposa té per objecte'millorar la redacció de
I'apartat per tal d'establir i clarificar les causes de cessament dels i de les
membres dels òrgans de participació i el procediment per acordar-lo. No hi ha

cap impediment jurídic que impossibiliti la seva acceptació.

- A I'article 43 (abans aft. 42), apartat 1; es proposa incloure un darrer incís

"1. El organs de participació s'han de reunir almenys un cop l'any o les vegades que

s'estableixi en el seu reglament de funcionamenf. Les seves sessions són públl,ques i
en Ia mesura deis recursos disponibles s'han de transmetre per streamino

Es tracta d'una esmena que no planteja cap impediment jurídic que impossibiliti
la seva acceptació, a banda que és plenament coherent amb la disposició
transitòria quarta, que preveu que els mitjans digitals s'han de desplegar
gradualment, d'acord amb les disponibilitats tècniques i econòmiques.

- A l'article 43 (abans aft. 42), apartat 2, es proposa incloure un incís al mig de
I'apartat:

"2. Poden ser convocats a peticio d'una tercera part dels seus o de /es seves
membres, en el qual cas el president o Ia presidenta o, en defecte d'aquests, el
vicepresident o la vicepresidenta haurà de tramitar la convocatòria, que s'ha de fer,

almenvs. amb quinze dies d'antelacio mitiançant 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 /'assr'sfèncra d'un mínim d'una cinquena part dets seus o de
/es seyes membres."

Els canvis que es proposen obeeixen a la proposta d'estimació d' al'legacions
de la FAVB i del Grup municipal d'ERC per facilitar el bon funcionament
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d'aquests òrgans. No hi ha cap impediment jurídic que impossibiliti la seva
acceptació

- A I'article 43 (abans arl. 42), apartat 4, segon incís, es proposa afegir "de les
persones presents" després de "per majoria", de manera que digui:

'4. (...) Quan no sigui possóle, els acords s'aproven per majoria de /es persones
presents.(...)".

Aquesta modificació prové de I'estimació d'una'al'legació formulada per la

FAVB i el Sr. Mateo, i té per objecte aclarir que es requereix majoria simple
quan no sigui possible adoptar els acords per consens.

- A l'article 43 (abans art. 42), apartat 6, es proposa afegir un darrer incís

"6. lgualmenf e/s.organs competents de I'Ajuntament han de donar resposfa a /es
propostes o peticions presentades pels organs de participació en un termini màxim de
trenta dies. prorroqables fins a trenta dies més per causes iustificades".

El canvi que es proposa és conseqüència de I'estimació de sengles
al'legacions formulades per la FAVB, el Grup municipal d'ERC i el Sr. Mateo.
Es tracta de posar un màxim de temps en que l'Ajuntament ha de donar
resposta a les propostes o peticions presentades pels òrgans de participacio.
No hi ha cap impediment jurídic que impossibiliti I'acceptació d'aquesta
redacció que es proposa.

A l'article 45 (abans art. 44), al títol canviar "Compareixences dels
responsables...." per "Compareixences de responsables...". Es, merament, una
correcció de tipus tipogràfica, i no mereix més comentaris.

- A I'article 45 (abans art. 44), es proposa substituir "majoria absoluta" per
"majoria simple" després de "mateix òrgan"; es proposa afegir un incís
entremig del primer i el tercer; i, al darrer incís, es proposa substituir "un mes"
per "trenta dies". La redacció resultant d'aquests canvis seria la següent:

"Els i les responsables polífr'cs municipals han de comparèixer davant e/s respecfius
òrgans de participacio quan ho demani el mateix organ per maioria simple dels seus o
de /es seves membres perquè aquells i aquelles expliquin alguna actuació concreta
relacionada amb l'objecfe o secfor propi del mateix organ. Quan siqui necess
explicacio de caràcter més tècnic. noden assistir amb la persona responsable tècnica
competent. Aquesta compareixença s'ha de produir en un termini màxim de trenta dies
des de la recepcio de la sol'licitud.

Amb el canvi de majoria absoluta per majoria simple es recull I'al'legació
formulada pel.Grup municipal d'ERC, la FAVB i el Sr. Mateo, que veien en el
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requeriment de la majoria reforçada una possibilitat de bloqueig per adoptar

acords.

Pel que fa a la modificació consistent a que qui hagin de comparèixer sigui, en
principi, els responsables polítics i que els tècnics ho facin, si escau,

acompanyant a aquells, ve motivada per I'estimació d'una al'legació del Grup

municipal demòcrata, que creu que tal com estava redactat en el text aprovat

inicialment els tècnics assumien responsabilitats pròpies dels càrrecs electes.

Tant I'una com l'altra són modificacions plenament adequades a l'ordenament
jurídic i per tant no hi ha cap impediment per a la seva incorporació al

Reglament.

- A I'article 46 (abans art. 45), apartat 1, es proposa modificar la seva redaccio,
que passaria a ser:

"1. La Presidència dets òrgans de participacio correspon a l'alcalde o I'alcaldessa."

Aqúesta modificació ve motivada per l'estimació de les al'legacions formulades
pel Grup municipal d'ERC i del Grup municipal demòcrata.

- A I'article 47 (abans art. 46), dedicat a la Comissió Permanent, es proposa

que la Comissió Permanent sigui un òrgan obligatori dels òrgans de
participació, canviant "poden escollir" per "han d'escollir":

"Iofs e/s .òrgans de participacio han d'escollir una Comissio Permanent amb les

funcions ila composicio que determimn e/s seus reglaments respecfrus"

La modificació vindria motivada per I'acceptació de sengles al'legacions dels

Grups municipals d'ERC i del Grup municipal demòcrata, que creuen

necessari que tots els òrgans de participació disposin obligatòriament d'una
Comissió Permanent, que garanteixi la comunicació, els retorns, la preparació,

etc. No hi ha cap problema d'índole jurídicq que impedeixi acceptar aquesta

modificació.

- A I'article 48 (abans art. 47), dedicat a la secretaria i les àctes de les

sessions, es proposa modificar el segon incís, que passaria a estar redactar

com segueix:

"(..) L'acta s'ha de fer en el termini màxim de trenta dies i s'ha d'enviar a foúes /es
persones membres de I'òrgan i s'ha de publicar a la plataforma digital (...)".

Aquesta proposta de canvi obeeix a I'estimació o estimació parcial de sengles

al'legacions del Grup municipal d'ERC, de la FAVB i del Sr. Mateo, que

consideren necessari garantir els retorns en un temps determinat a tots els i
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les membres de l'òrgaó. Obviament no hi ha cap impediment jurídic que pugui

desaconsellar la introducció d'aquesta obligació.

- A I'article 49 (abans, art. 48), apartat 1, es proposa suprimir les referències a

les "comissions de treball" i mantenir només les dels "Grups de treball". Això
afectaria al títol de I'article, que passaria a ser "Grups de treball", i I'apartat 1,

que tindria el contingut següent:

"1. Els organs de participacio poden crear erups de treball i també espars puntuals de
treball per abordar un assumpte circumstancial".

El motiu d'aquesta modificació és estrictament de caràcter tècnic, perquè es
considera més clarificador parlar només de grups de treball.

- A I'article 5í (abans, art. 50), es proposa que l'òrgan que decideixi la

dissolució dels òrgans de participació sigui el Consell Municipal, i no la
Comissió de Govern, com es deia en el text de l'article aprovat inicialment.
Així, el contingut de l'article seria el següent:

"Si un organ de participacio no s'ha reunit almenys una vegada en un any, el Consell
Municipal. a proposta de la Comissio de Govern, previ informe del Consell de Ciutat,
pot suprimir-lo motivad ament."

Aquesta modificació ve motivada per I'estimació d'una al'legació del Grup
municipal demòcrata. No té cap impediment de tipus jurídics per ser admesa.

- A I'article 53 (abans aft. 52), apartat 1, lletra a) es proposa suprimir la
. referència a la possibilitat de I'Alcalde de delegar la presidència del Consell de

Ciutat a "òrgans o càrrecs directius, incloent els comissionats o

comissionades", de tal manera Que aquesta lletra a) quedaria redactada com
segueix:

"a) L'alcalde o I'alcaldessa, que n'ocupa la Presidència, la qualpof Ser delegada en un
altre o una altra membre de la corporació municipal."

Aquesta modificació prové de I'estimació de sengles al'legacions dels Grups
municipals d'ERC i del Grup municipal demòcrata.

- A I'article 53 (abans art. 52), apartat 1, es proposa afegir una nova lletra j)
amb el contingut següent:

"j) El Síndic o la Síndica de Greuges de Barcelona, que actua amb veu però sense vof.

Aquesta modificació obeeix a una proposta de la Síndica de Greuges
d'incorporar aquesta institució com a membre nat i permanent del Consell de
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Ciutat. Des del punt de vista jurídic no hi ha cap problema, si bé caldrà tenir-ho

en compte per preveure-ho quan es modifiqui el Reglament de funcionament

d'aquest Consell.

-,A I'article 55 (abans art. 54), relatiu al règim de funcionament del Consell de

Ciutat, apartat 1, es proposa afegir un darrer incís:

"1. El Consett de Ciutat s'ha de reuniren sessions ptenàries de manera ordinària cada

sis mesos i de manera extratordinària cada cop que sigui convocat per la presidència,

per iniciativa pròpia o a peticio de la Comissio Permanent o d'un nombre dels seus o

de /es seyes membres que en representin almenys una tercera part, cas en el qual

s'ha de convocar en un terminimàxim de quinze dies". /

Aquesta modificació ve motivada per l'estimació d'una al'legacio del Grup

municipal demòcrata, i no planteja cap impediment jurídic que impossibiliti la

seva acceptacio.

- A I'article 56 (abans, art. 55), apartat 2, dedicat a la composició de la
Comissió Permanent del Consell de Ciutat, es proposa introduir-hi diverses

modificacions: es millora la redacció de la lletra a), suprimint la referència a

càrrecs directius, s'incrementa a dues persones per Grup a la lletra c) i se

suprimeix la lletra e), que es referia al comissionat o comissionada de
participació. En definitiva, el redactat de I'apartat queda com segueix:

"2. La Comissió Permanent esfà formada per:

a) La Presidència, que correspon at president o a la presidenta det Consett de Ciutat,

els quals la poden deleoar en el regidor o la regidora o comissionat o comissionada
que tingui atribui'des les competències en matèria de participació.

b) Les persones que ocupen /es dues Vicepresidències del Consell de Ciutat.

c) Dues persones vocals det Consell de Ciutat, esco//rdes a aqurest efecte, entre les
persones procedents dels grups assenya/aús a les lletres c, d, e, f, g i h de l'article 52.

d) lJn regidor o una regidora en representació de cada Grup municipal, que sigui vocal

delConsellde Ciutat'.

Els canVis proposats obeeixen a diverses raons. Alguns responen merament a

una millora de la redacció, ialtres a I'estimació parcial d'al'legacions del Grup

municipal demòcrata, Grup municipal d'ERC, i alguna entitat ciutadana. Cap

d'aquests canvis planteja cap impediment de tipus jurídic i per tant poden ser
incorporats.

- A I'aúicle 57 (abans, art. 56), relatiu a les funcions del Consell de Ciutat, es
proposa afegir una nova lletra l), amb el contingut següent:
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"l) Elevar a la Comissio de Plenari del Consell Municipal seng/es proposfes de
distincions amb la Medalla d'Honor de Barcelona per a una persona i per a una entitat
en cada edició."

Aquesta modificació que es proposa ve motivada per una al'legació formulada
en aquest sentit per la FAVB i no provoca cap impediment de tipus jurídic, si

bé en el seu moment caldrà tenir-ho en compte quan es modifiqui el

Reglament de funcionament d'aquest Consell, per incorporar-ho. D'altra
banda, tal com es veurà més endavant, arrel de la incorporació d'aquesta lletra
s'ha inclòs també una nova disposició final per a provocar la modificació del
Reglament d'honors i distincions.

- A l'article 58 (abans, art. 57), apartat 1, es proposa una nova redacció

"1. De conformitat amb I'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 Consett Municipal sempre i quan obeeixin a la
seva naturalesa c,pnsultiva i estiguin dins de /es seves atribucions, quan afectin a un
tema d'interès general ciutadà i siguin de competència municipal "

Aquesta modificació prové d'una al'legació del Grup municipal demòcrata, i no
planteja cap impediment jurídic que imposíibiliti la seva acceptació.

- A f'article 58 (abans art. 57), es proposa afegir un nou apartat 5, amb el

contingut següent:

"5. El procediment per a la formulacio de propostes d'acord al Consell Municipal per
part delConsel/ de Ciutat, guan no sigui a iniciativa de la Comissio Permanení és e/
següent:

a) Quan un o una membre del Plenari del Consell de Ciutat vulgui proposar gue es
formuli una proposta d'acord al Consell Municipal cal que ho demani a la Comissió
Permanent fent-ti arribar la documentacio pertinent en temps iforma.

b) Si ta 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 documentacio 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 sessó
plenaria, ha de trametre la proposta al Consell Municipal

f) En l'elaboració de fordre del dia del Consell Municipal, si l'alcalde o alcaldessa,
considera que la proposta no requereix de la preparacio d'un procediment preui
per part de l'Administració executiva, la proposta ha de ser tramitada com a
declaració institucional, prevista en e/s articles 65 i 73.5 del Reglament orgànic
municipal.
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g)Si t'atcalde o a/caldessa considera que la proposta d'acord requereix de la
preparacio d'un procediment administratiu previ, l'ha de remetre a l'òrgan

municipat competent pera Ia seva incoació i tramitació, si escau, a/s efecfes del que

pr?veu l'article 51 del Reglament orgànic municipal"

Aquesta modificació obeeix a I'estimació d'una al'legació del Grup municipal

demòcrata, i consisteix en traslladar al Reglament el que actualment ja es

regula en el Reglament del Consell de Ciutat amb relació al procediment per a

la formulació de . 
propostes d'acord al Consell Municipal. No hi ha cap

impediment jurídic que impossibiliti la seva acceptació, doncs de fet ja es troba

a l'ordenament municipal, si bé quan es modifiqui el Reglament del Consell de

Ciutat per adequar-lo al present Reglament caldrà plantejar-se la conveniència
de repetir la regulació en termes idèntics.

2.6. Especírrcervlerur, ELs CoNSELLS DE BARRI

La secció tercera del capítol 4 del Reglament regula els Consells de Barri. En la

primera redacció s'havia optat simplement per traslladar al text articulat el que

fins ara es preveia a les Normes reguladores de participació ciutadana de 2002,

a l'espera que, quan es modifiquessin les Normes reguladores del

funcionament dels districtes, s'encarés conjuntament la I'actualització de les

normes aplicables alfuncionament dels Consells de Barri.

Han estat, no obstant, moltes les al'legacions que, tant els grups municipals,

com diverses entitats i ciutadans, han plantejat a les normes relatives als

Consells de Barri.

Per això, el Comissionat de participació i democràcia directa, tenint en compte

les al.legacions que s'han formulat, ha elaborat una nova redacció d'aquestes

normes, que s'inclouen en el text del Reglament per a la seva aprovació

definitiva, en els articles 60 a 64. Aquesta proposta es pot resumir com segueix:

- A I'article 60 (abans, art. 59) es defineixen els Consells de Barri com a
òrgan d'enfortiment comunitari i de participacio política de la ciutadana en

les qüestions que afecten ai territori. Es determina que cada Consell de
Barri té l'àmbit i la denominació establerta per acord del Consell Municipal

i s'estableix que els Consells de Barri 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.
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- A I'article 61 (abans, art. 60), s'estableix la composició dels Consells de
Barri. Estan formats pel president o la presidenta (càrrec que és exercit pel

regidor o per la regidora del Districte, subsidiàriament pot exercir la

presidència el conseller o consellera de barri en qui delegui la presidència. i,
en el seu defecte, pel president o per la presidenta del districte); 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 213 dels o de les membres del Consell i la segona
correspon al conseller o consellera de la llista més votada al barri en les
eleccions municipals); un conseller o consellera de districte de cada Grup
municipal; les entitats i agsociacions del barri. els Grups o plataformes

existents i els ciutadans i ciutadanes. veins i veïnes del barri que ho
desitqin. També hi 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.

- L'article 62 (abans, art. 61) es refereix a la convocatòria dels Consells de
Barri, que correspon al seu president o la seva presidenta, com a mínim
dues vegades I'any,'una per semestre, i 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, ainb un màxim total de quatre a l'any. Les convocatòries
periodiques regulars s'han de planificar semestralment per facilitar el

seguiment per la ciutadania. També es preveu que, a proposta dels
presidents o de les presidentes dels Consells de Barri, o de dues o més
Comissions de Seguiment, poden reunir-se conjuntament dos o més
Consells de Barri, de manera ocasional o continuada.

- El mateix article 62 regula com s'ha de formular I'ordre del dia i s'estableix
que, juntament amb la convocatòria, s'ha de lliurar un formulari perquè les
persones interessades a 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.

- A I'article 63 (abans, art. 62) es regula el funcionament de les sessions
dels Consells de Barri. Un primer de retorn de les propostes i seguiment per
part de la representació municipal; un segon, de debat de les actuacions al

territori objectes d'aquell Consell i definits en l'ordre del dia; un tercer en el
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qual s'informa, si s'escau, de I'estat dels processos participatius,

consultes ciutadanes i iniciatives ciutadanes d'interès d'aquell barri; i,

finalment, s'obre un torn de paraules per a la lliure exposició de la

ciutadania. S'estableix que 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 I'acte, considerant que el

temps ideal per a un Consell de barri no hauria d'excedir les dues hores i

mitja. S'estableix també la manera en què es dóna trasllat dels acords als
òrgans competents de l'Ajuntament i els terminis en què aquest ha de donar
resposta als mateixos.

- l, finalment, a I'article 64 (abans, art. 63) s'estableix la Comissió de
Seguiment dels Consells de Barri, amb funcions d'elaborar I'ordre del dia de
les sessions del Consell de Barri, garantir la redacció i tramesa de les actes
i publicació de les mateixes a la plataforma digital, i fer el seguiment dels
temes plantejats a les sessions anteriors. Formen part de la Comissió de
'Seguiment representants de la direccio política i tècnica del districte, un
conseller o consellera de districte . de cada Grup muriicipal, persones
representants d'entitats del barri escollides per aquestes en la primera

sessió del Consell de Barri, i ciütadans o ciutadanes no pertanyents a caps
associació que hagin estat escollides en la sessió del Consell de Barri en la
que es constitueixi la Comissió de Seguiment.

Analitzada globalment la proposta de regulació dels Consells de Barri (que com
s'ha dit recull diverses al'legacions de grups municipals,entitats i ciutadans, així
com també esmenes i millores de tipus tècnic), pot concloure's que la mateixa,
que segueix el mateix esquema bàsic que el que va ser aprovat inicialment, és
conforme a I'ordenament jurídic.

2.7. Pacres rAcoRDs DE DTALEG t plnrcrpecró

- A I'article 65 (abans, art.64), apartat 1, primera línia, es.proposa afegir
"d'acció, de coproducció", després de "de col'laboració":

"1. L'Ajuntament pot fomentar espais de debat, de diàleg, de col'laboracio, d'acció.
de coproduccio i de consens amb persones i entitats o institucions rnteressades en
e/s diyersos secfors d'actuació municipal (...)".

Aquest canvi obeiria a l'estimació d'una al'legació del Consell Municipal de
Benestar Social, que creu que els Pactes i Acords han de poder ser també
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instruments de realització d'actuacions i de coproducció pública i privada.

No hi ha cap qüestió de tipus jurídica que impedeixi incorporar aquesta
modificació.

- A I'article 65 (abans, art. 64), apartat 3, lletra a), afegir al final "i els grups
municipals que ho desitgin":

"a) Una Assemblea, de la qual n'han de formar part totes /es entifafs, /es persones i
institucions adherides o slgnanfs i els o le's representants municipals de l'àrea o

secfor afectat per rao de la matèria i els qrups municipals que ho desitqin."

La introducció d'aqqest darrer incís vindria determinada per l'estimació
d'una esmena del Grup municipal demòcrata. Es perfectament possible,

des del punt de vista jurídic, incorporar aquesta esmena, de la mateixa

manera que també ho era la previsió recollida en el text del reglament
aprovat inicialment.

2.8. Alrnes cANALS pUNTUALS DE pARTtctpActo

- Al títol de l'article 66 (abans, art. 65), es proposa suprimir "o fòrums
ciutadans", de manera que quedi només "Audiències públiques". El canvi
prové d'una esmena tècnica i d'una al'legació del Grup municipal
demòcrata, per no crear confusió, atès que la denominació d'audiències
públiques és l'única que s'utilitza a la Carta Municipal de Barcelona.

- A I'article 66 (abans, art. 65), apartat 1, es proposa, d'una banda, substituir
"El fòrum ciutadà o audiència pública" per "L'audiència pública"; d'altra
banda, es proposa incloure al centre del precepte un incís que digui "Es pot
realitzar a través de la plataforma digital quan sigui possible, si així es
demanal'. l, finalment, en el darrer incís, afegir "en la seva composició,
funcions i convocatòria" després de "regulada". En definitiva, aquest primer
apartat de l'article 65 restaria redactat com segueix:

"1. L'audiència pública. prevista a I'article 31 de la Carta Municipal, tant d'àmbit
ciutat com de districte, és la trobada en una data .determinada dels o /es
responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació,
presentar i debatre proposfes en relacio amb una determinada actuació púbtica,

activitat o programa d'actuacio. Es pot realitzar a través de la plataforma diqital
quan siqui possible. si així es demana. En elcas dels disfrlcfes està regulada en la
seva composicio. funcions i convocatòria per les Normes reguladores del
funcionament dels disfricfes i pels reglamenls de cada districte."

48



@trs:lnffi"
GERèNcA DE REcURSoS
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de I'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 1a planta
08002 Barcelona
Tel.93 402 33 92
Fax 93 402 34 67

El canvi consistent en la supressió de la referència al fòrum ciutadà obeeix

a una esmena tècnica i a una al'legació del grup municipal demòcrata, per

no crear confusió, atès que. la denominació d'audiències públiques és

l'única que s'utilitza a la Carta Municipal de Barcelona. Pel que fa a la resta,

són conseqüència de I'estimació de les al'legacions del Grup Municipal del

Partit Popular. No hi ha cap impediment jurídic que impossibiliti aquesta

modificacio.

- A l'aúicle 66 (abans, art. 65), apartat 2, es proposa redactar millor les

facultats de delegació de I'alcalde o alcaldessa en el comissionat o

comissionada de participació, substituir "fòrums ciutadans o audiències
públiques" per "audiències públiques", i, finalment, introduir un barrer incís
per a les audiències adreçades a menors de setze anys:

"2. L'alcalde o l'alcaldessa o, per delegacio seva, el rdgidor o la regidora, o el
comissionat o òomissionada amb competència en la matèria, pot convocar
audiències públiques, per decisio pròpia o a proposta del Consell Municipal o del
Consell de Ciutat o bé a iniciativa ciutadana d'acoird allo establert a la lletra c) de
l'apartat 2 de l'article 8 d'aquest Reglament. En el cas de convocatòries dirisides a
persones menors de setze anvs, també es pot fer a petició de tres centres
educatius de la ciutat."

A banda de les esmenes de tipus estrictament tècnic com són les relatives
a la delegació i a la supressio de la referència als fòrums ciutadans, tot i

que ambdues han estat també objecte de sengles al'legacions, del Grup
municipal demòcrata idel Grup municipal d'ERC, la incorporació del darrer
incís en aquest apartat 2 de I'article 65 ve motivada per I'estimació d'una
al'legació de la Xaxa de Drets dels lnfants. No hi ha cap impediment jurídic

que impossibiliti aquesta modificació.

- Al títol de I'article 67 (abans, art. 66), es proposa suprimir "o fòrums
ciutadans", de tal manera que digui "Funcionament de les audiències
públiques". El canvi obeeix a una esmena tècnica i a l'estimació d'una
al'legació del Grup municipal demòcrata, per no crear confusió, atès que la
denominació d'audiències públiques és l'única que s'utilitza a la Carta
Municipal de Barcelona.

- A I'article 67 (abans, art. 66), apartat 1, es proposa substituir "fòrums

ciutadans o audiències públiques" per "audiències públiques". El canvi

obeeix a una esmena tècnica i a una al'legació del Grup municipal

demòcrata, per no crear confusió, atès que la denominació d'audiències
públiques és l'única que s'utilitza a la Carta Municipal de Barcelona.
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- A I'article 67 (abans, art. 66), apartat 2, es proposa una nova redacció:

"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 te mps d'intervencio."

Aquesta proposta vindria motivada per I'estimació de I'al'legació del Grup
municipal demòcrata en el sentit que els Grups municipals puguin intervenir
en el transcurs de les audiències públiques, contràriament a allo que es
deia en el text del reglament aprovat inicialment. lgualment com és adequat
a dret la previsió en sentit contrari, es també jurídicament possible establir
que els representants dels grups poden intervenir.

- A I'article 67 (abans, art. 66) es proposa afegir un nou apartat 4, amb el

contingut següent:

"4. Les audiències públiques dirigides a població menor de setze anys s'han de
regular per l'a;cord de la seva realitzacio tenint en compte les característiques de
les matèries a debatre i/o dets infants i adolescents convocats."

Aquesta inclusió d'un nou apartat obeeix a l'estimació d'una al'legacio
formulada per la Xaxa dels Drets dels lnfants i no hi ha cap impediment
jurídic que l'impossibiliti.

- A l'article 68 (abans art. 67), apartat 1, substituir "el Reglament
d'Organització i Funcionament dels Districtes" per "les Normes requladores
del funcionament dels districtes". Es una modificació merament tècnica, per
citar correctament la norma a la qual es refereix.

2.9. Les coNSULTES crurADANEs

- A I'article 69 (abans, art. 68), apartat 3, es proposa substituir "l6 anvs" per
'lsetze anys". El canvi obeeix a una esmena purament tècnica, per raons de
tècnica normativa,'i per unificar els criteris utilitzats en la norma.

- A I'article 71 (abans, art. 70) apartat 2, es proposa un nou redactat:

"2. Excepcionalment, es poden convocar consu/úes ciutadanes d'àmbitS!'un clisltlcte
o més d'un distlicte, si l'afectacio del resultat és tan singular gue es pot determinar
clarament aquest àmbit territorial. S'entén que és d'àmbit de ciutat si el nressupost
necessari per poder-la realitzar és superior al 5%o del pressupost municipal".
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En la versió aprovada inicialment no s'havia tingut en compte, en aquest
article, que les consultes poden ser de ciutat, de districte o de més d'un
districte. Calia corregir aquest oblit. A més, calia també fixar els criteris a
partir dels quals s'ha d'entendre'que una consulta és d'àmbit de ciutat o de
districte. Amb això, es donaria satisfaccio a I'al'legacio formulada pel Grup
municipal del Partit Popular, que demanava l'establiment d'aquests criteris.

- A l'article 72 (abans, art.71), apartat 3, es proposa una nova redacció:

"3. No es poden formular consu/fes.'

a) Que puguin limitar o restringir e/s drefs i les llibertats fonamentals de la secció
primera del capítol ll deltítol I de la Constituciói e/s drefs ideures dels capítols l, ll
illldeltítol lde I'Estatut, rtiafectar güesfions relatives a tributs o a preus públics. o

a pressupostos ja aprovats.

il aue es refereixin a sobre /es que s'estigui executant algun tipus de

contractació en relació a la qualel seu resultat pogués prodUir perjudicis a tercers.

c) Quan s'esfigui tramitant un expedient de contractacio sobre la matèria obiecte de
la consulta. S'entén q.ue I'expedient de contractacio s'esfà tramitant si ia s'ha
publicat la convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte corresponent.
En el cas de procediments negociaús, per a determinar el moment d'iniciació es
tindrà en compte ta data d'aprovació dels p/ecs.

d) Quan la celebracio de la consulta pugui interferir en procediments administratius
que s'estiguin tramitant per a I'aprovacio d'una ordenança, un reglament o un o
i n stru me nt d' ord e n acio u rb a n í stica. "

Amb aquesta proposta de modificaciò es tracta de concretar els supòsits en
què no serà possible formular consultes. A les matèries que ja es recollien

en el text aprovat inicialment, s'afegirien les qüestions relatives als preus
públics, les matèries sobre les que s'estigui executant algun tipus de
contractació en relació a la qual el seu resultat pogués produir perjudicis a
tercers, aquells supòsits en què s'estigui tramitant un expedient de
contractació sobre la matèria objecte de la consulta i quan pugui interferir
en el procediment d'aprovació d'una ordenança, reglament, o instrument
d'ordenació urbanística, mentre s'estigui tramitant. Tots aquestes

exclusions són perfectament raonables i proporcionades.

Es proposa traslladar I'article 72 del text aprovat inicialment a

continuació de I'article dedicat a l'escrutini general i proclamació i publicació

dels resultats de la consulta (article 92 en la numeració del text aprovat
inicialment). El motiu d'aquest canvi obeeix a una esmena de tècnica
normativa, concretament d'ordre sistemàtic de la norma: El lògic és que els

51



@tis:rum
GERENCIA DE RECURSOS
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de l'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, S-10, 1a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax93 4O2 34 67

efectes es regulin una vegada ja s'ha celebrat la consulta, al final del
capítol.

- A I'article 74, apartat 1, es proposa afegir un darrer incís

"1. Correspon al Consell Municipal aprovar les consultes ciutadanes. Si son d'àmbit
districte. cal. prèviament. informe del Consell de districte sobre la seva
procedència."

Aquesta modificació preveu la intervenció del Consell de districte en el
procediment d'aprovació de les consultes ciutadanes en el cas que
aquestes siguin d'àmbit de districte o de barri. En la mesura que és
quelcom que incrementa la participació dels organs descentralitzats, la
previsió no només no és contrària a l'ordenament, sinó que es pot entendre
que s'adequa millor que I'anterior redactat a la Carta Municipal de
Barcelona.

- A I'article 74, apartat 2, es proposa substituir "la corporació" per "el

Consell Municipal", substitució que lògicament no planteja cap impediment
de tipus jurídic.

- A I'article 74, es proposa incloure un nou apartat 3, amb el següent
contingut:

"3. Quan la consulta provingui d'una iniciativa ciutadana de /es prevlsfes a I'apartat
2, lletra f), de l'article B, que hagi recollit les signatures yàúdes suficients el Consell
Municipal només pot denegar, per majoria simple la seva realització si no s'adequa
a l'orde name nt juríd ic."

Aquesta modificació obeeix a la proposta d'estimació de les al.legacions de
la FAVB i del moviment veïnal de Barcelona, així com del Grup municipal
d'ERC, en el sentit que les iniciatives ciutadanes consistents en la

celebració d'una consulta només puguin ser objecte d'un control de
legalitat, no pas d'oportunitat, per part del Consell Municipal. Com s'ha dit
amb ocasió de la modificació que es proposa introduir a l'article 17.1 f),
aquesta opció que es proposa és més favorable a I'efectivitat del dret a
participació, i coincideix a més amb la que ha optat la Llei 10i2014, de 26
de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de
participació ciutadana (parcialment vigent), així com d'altres lleis d'altres
comunitats autònomes sobré la mateixa matèria (per exemple, Navarra).
S'entén, per tant, que s'adequa a I'ordenament jurídic.
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- A I'article 74, es proposa incloure un nou apartat 4, amb el contingut
següent:

"4. En el moment d'aprovar la consulta ciutadana, e/s grups municipals poden

manifestar si acceptaran els, resultats, indicant, si és e/ cas, e/s termes de la seva
acceptació".

Aquesta proposta de modificació vindria motivada, una vegada més, en el

fet que, ja que legalment no és possible que els resultats de la consulta
siguin vinculants per a l'Ajuntament, sí que es pot establir-se que els grups

municipals puguin expressar si acceptaran o no els seus resultats, i, si

escau, en quines condicions, i informin d'aquests extrems a la ciutadania; la
qual cosa no deixa de ser una certa vinculació, encara que política, sense

efectes jurídics o obligatoris. i

- A I'article 74, a resultes de les dues modificacions anteriors, els apartats 3 i

4 del text aprovat inicialment, passarien a ser els apartats 5 i 6.

- Es proposa introduir un nou article 76, amb el'contingut següent:

"Article 76

Nomenament dels membres de la Comissio 4e Seouiment a proposta
ciutadana

1. .Un cop acordada la celebracio d'una consulta ciutadana i nomenats els o les
membres de la Comissió de Seauiment a proposta municipal d'acord amb I'article

74 d'aquest reqlament. I'alcalde o I'alcaldessa, mitiançant la plataforma disital. ha
de convocar les oreanitzacions i persones que puouin estar interessades en formar
part d'aquesta Comissió de Sequiment a proposta ciutadana perouè. en un termini
màxim de deu dies. s'hi presentin com a candidats fa formar-ne part.

2. Si. una veqada transcorrequt aquest termini de deu dies. el nombre de persones
proposada és iqual o inferior a les màximes previstes, l'alcalde o alcaldessa
procedirà al seu nomenament. Els llocs aue no es cobreixin per aquest sistema es
cobriran mitianÇant sorteie entre les persones maiors de divuit anvs empadronades
a la ciutat.

.3. Sl- en canvi. transcorreout í fermini rlc rlert dies el nombre de
persones proposades supera les màximes previstes. s'ha de fer un sorteie públic
per determinar quines d'aquestes persones poden formar part de la Comissio de

Sequiment. Aquest sorteio ha de tenir lloc en un termini màxim de set dies. i s'ha
de convocar a través de la plataforma dioital. Realitzat el sorleiq. l'alcalde o
alcaldessa procedirà al nomenament de les persones que corresponouin. seqons
quin haqi estat el resultat del sorteiq.
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4. Per al nomenament dels membres de la Comissio de Sequiment a proposta

ciutadana s'ha de respectar I'establert a I'article 90.3 pel que fa a les
i nco m pati b il itats i i ne I eq ib i I itats".

El canvi obeeix a una esmena tècnica: Des del punt de vista sistemàtic és
més correcte que es regulin en aquest moment els aspectes relatius a

I'elecció de les persones membres de la Comissió de Seguiment a proposta
ciutadana, que abans es trobaven més endavant de la norma, a I'article 89,
ja que és just quan es s'aprova la consulta quan es procedeix a aquella
elecció. Es concreten, a més, en aquest article, qüestions que abans no
estaven desenvolupades en relació a aquesta qüestió.

- A I'article 77 (abans, art. 76), apartat 2, relatiu al contingut del decret de
convocatòria de la consulta, afegir una nova lletra f) que seria la lletra e) de
l'article 77 del text aprovat inicialment:

"fl La determinacié. si escau. d'un límit màxim de despeses a realitzar per les
entitats interessades durant el període de debat públic."

A resultes d'aquesta inclusió, la lletra f) del text aprovat inicialment passarà
a ser I'apartat g). La incorporació d'aquesta esmena respon a criteris
tècnics. Es considera adequat a dret que el decret de convocatòria de la

consulta pugui establir aquest límit màxim de despeses que es proposa.
Jurídicament no es considera que pugui plantejar cap impediment.

- A f'article 78 (abans, art.77) es proposa introduir diversos canvis

'tes regles específiques de la consulta, aprovades per decret d'Alcaldia, han de
recollir:

a) El nombre, ubicació i horari dels locals i meses de consulta i la seva constitucio
així com e/ seu àmbit territorial.

b) La manera iels terminis en què s'han de celebrar e/s sorfelos per a designar els
o les membres de /es meses de consulta i la seva constitució, així com /es mesures
necessàries per a constituir-les amb persones voluntàries o amb personal
municipal o contractat per l'Ajuntament, quan no es puguin cobrir amb sorfelos.

c) Els aspectes relatius al funcionament de /es meses de consulta presencials i de
la mesa de consulta electrònica, així com /es mesures d'accessibilitat.

d) La concrecio dels criteris establerts en aquest Reglament i l'acord de
convocatòria pel que fa a /a cessió d'espals públics i /a cessó d'espais gratuits en
els mitjans de difusio municipal, d'acord amb l'article B0 d'aquest Reglament.

e) Els detalls sobre el procediment. les condicions I e/s regur.srfs aplicables a les
diferents modalitats de votacio.

f) El modelde /es paperetes a utilitzar en la votacio.
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g) El modelde I'acta de recompte

h) Les retribucions o indemnitzacions que poden percebre e/s o /es membres de la

Comissió de Seguiment.

i) Totes aquelles qüestions que. en aplicació del present Reqlament i de la resta de
l'ordenament iurídic. siguin necessàries per a assegurar que la consulta ciutadana
es pugui celebrar amb les màximes garanties".

Totes aquestes modificacions que es proposen a l'article 77 obeeixen a la
introducció d'esmenes per a la millora de la tècnica normativa utilitzada. Es

tracta en definitiva d'aclarir els diferents conceptes que hi apareixen amb la
voluntat d'evitar inseguretat jurídica.

- A I'article 79 (abans, art. 78), apartat 1, es proposa afegir un nou paràgraf

amb el redactat següent:
"Aquest període comença quan indica el decret de convocatoria o l'endemà
de la seva publicació, si no ho precisa, ifinalitza quan finalitzi la consulta".

Es tracta d'introduir una esmena tècnica, per preveure el moment d'inici i

finalització del període de debat públic.

A I'article 79 (abans, art.78), apartat 2, es proposa afegir un darrer incís:

"2. (...) A aquest efecte, s'han d'habilitar els canals públics municipals que permetin

fer aguests debats i oferir aquesta informació i s'ha de garantir I'accés de la
ciutadania a tota la informació que disposi l'administracio que siqui rellevant pel

tema que es consulta".

En aquest cas, la modificació vindria motivada per l'estimació d'una
al'legació de la FAVB i del moviment veïnal de Barcelona. No només no hi

ha cap problema en la seva acceptació, sinó que de millora sens dubte el

redactat anterior i I'adequa encara més a les previsions de la Carta

Municipal de Barcelona..

- A l'article 79 (abans, art. 78), apartat 3, es proposa afegir un nou incís al

mig de I'apartat:

"3. En aquest mateix període I'Ajuntament ha de fer una campanya institucional per
garantir el dret a la informació sobre l'objecte i el procediment de la consulta, g!x!
com promoure la participació ciutadana a la consulta, sense aue en cap cas puaui

influir sobre I'orientació de /es resposfes, garantint la transparència, la igualtat

d'oportunitats, i el respecte al pluralisme polític.

El canvi que es proposa vindria motivat per una correcció tècnica: La

consulta ciutadana és un mecanisme de participació ciutadana, i per tant
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I'Ajuntament ha de promoure que hi participin el major nombre possible de
persones. Una altra cosa és que, lògicament, l'Ajuntament, amb ocasió de la
campanya institucional que realitzi, en cap cas pot influir sobre I'orientació
de les respostes dels ciutadans a les consultes.

- A I'article 80 (abans, art. 79), es pr,oposa afegir un nou apartat 2, amb el
contingut següent:

"2. Les regles específiques de la consulta han de determinar els termes concrets en
què s'han de concedir espais gratuits en e/s mitjans de difusio municipals afectats".

Aquest canvi vindria motivat per una esmena tècnica: Es tracta de vincular
els mitjans de difusió municipals no només als principis que es recullen en el
reglament, sinó també a la concreció que dels mateixos es faci en les regles
específiques de la consulta.

A resultes d'aquesta esmena, I'actual apartat 2 passaria a ser I'apartat 3.

- Es proposa una nova redacció de I'aúicle 8í (abans, art. 80), relatiu a la
documentació pública:

"S'han de publicar a la plataforma dioital:

al Els informes tècnics, áixí com la documentacio rellevant, relacionada amb
l'obiecte de la consulta. almenvs quinze dies abans del inici del període de debat
públic.

bl La informació sobre els actes orqanitzats durant el període de debat públic i els
resu/fafs d?quesfs acfes.

cl Ets informes de la Comissió de Seouiment i de la Comissio d'Empara sobre les
diverses oüestions que se li planteqin en relacio a la consulta."

Aquesta modificació vindria motivada per l'estimació parcial de sengles
al'legacions de la FAVB iel Grup municipal d'ERC, que demanaven que, en
ares a la transparència, es millorés I'accés de la ciutadania a tota la
informació de que disposi I'administració que sigui rellevant. La incorporació
d'aquesta modificació no planteja cap impediment de tipus jurídic.

- Es proposa una nova redacció de I'article 82 (abans, art. 81), relatiu a la
llista de votants:

"1. Una veqada convocada de la consulta, l'Aiuntament ha d'elaborar. a partir de
les dades del padro. ta llista provisional de persones cridades a participar-hi.

2. A continuacio s'h.a d'obrir un termini de vuit dies perquè aauestes persones
puouin comprovar que hi són incloses i perquè. en cas contrari. puouin presentar
les reclamacions i peticions de rectificacio que considerin oportunes.
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Aauest tràmit s'ha d'anunciar a la seu electrònica de I'Aiuntament, i la consulta de

la llista de votants s'ha de poder realitzar per mitians electrònics. de forma remota o
presencial. a les Oficines d'Atencio Ciutadana. prèvia identificació de les pe'sones'

interessades.

3. Transcorrequt el termini fixat en l'apartat anterior. s'han de resoldre les
reclamacions que s'hi haqin presentat. i s'ha d'elaborar la llista definitiva"

El canvi vindria motivat per una esmena tècnica: En la versió aprovada

inicialment no estava prevista la llista provisional ni el període de
reclamacions o de rectificacions. Calia esmenar aquesta mancança.

- A I'article 85 (abans, art. 84), apartat 2, es proposa una nova redacció:

"2. Les persones responsables del slsfema de vot electrònic han de facilitar als o a
les membres de /a mesA electrònica els mitjans d'accés a la urna electrònica que

s'ha d'activar únicament amb el codidecidit per cada membre"

Es tracta d'una esmena merament tècnica, que no porta cap conseqüència
jurídica respecte l'anterior text aprovat inicialment.

- A I'aúicle 87 (abans, art. 86), apartat 1, que estableix els requisits de les

consultes ciutadanes a través de mitjans electrònics, es proposa afegir un

darrer incís a la lletra e):

"e) La transparència suficient perquè e/s actors inferessafs puguin dur a terme una

observacio i supervisio independent i fonamentada, mitiançant una auditoria del
procés i del proqramari utilitzat."

La modificació que es proposa obeeix a una esmena tècnica, i té per

objecte incrementar la transparència del sistema. Evidentment, la seva
incorporació no planteja cap problema des del punt de vista jurídic.

- A I'article 90 (abans, art. 89), relatiu a la composició de la Comissió de
Seguiment de la consulta, apartat 1, es proposa substituir "a l'apartat 3" per
"a l'article 76", i suprimir I'apartat 3. Aquest canvi vindria motivat per una

esmena tècnica: Tal com s'ha dit més amunt, per raons de sistemàtica
dintre del Reglament, els aspectes relatius a I'elecció dels membres de la
Comissió de Seguiment de la consulta a proposta ciutadana s'han traslladat
a un nou article 76, i per tant s'han de suprimir d'aquest article 89. Com a
conseqüència d'aquesta modificació, I'apartat 4 del text aprovat inicialment
passaria a ser el 3, el 5 el 4, i el 6 el 5.

- Es proposa una nova redacció de I'article 93 (abans, art. 92):

"Article 93.
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Escrutini oeneral i oroclamació i publicacio dels resultats de la consulta.

1. L'escrutini es realitza de forma pública en el lloc o llocs indicat en el decret de
convocatòria. que pot optar per la seva concentracio en un únic espai on,
dequdament custodiades.s'han de traslladar les urnes per a la seva obertura.

2. L'alcalde o alcaldessa proclama els resultats de la consulta i ordena publicar-los

al diari oficial corresponent i al web munigipal".

Aquesta modificació vindria motivada per una esmena tècnica: En el
Reglament aprovat inicialment no es feia cap menció a I'escrutini general, i

calia regular els seus aspectes bàsics.

- Es proposa incloure un nou article 94, amb el contingut següent:

';Articte 94

Efectes dels resultaús les consultes ciutadanes

1. Els resultats de les consultes es traslladen al Consell Municipal perquè els qrups

municipals pueuin manifestar el seu posicionament al respecte. Aquest trasllat s'ha
de produir dintre dels dos mesos posteriors a la celebració de la consulta. sens
periudicidels terminis establerts en el Reqlament Orqànic Municipal. Posteriorment,
l'Aiuntament ha d'informar la ciutadania de quina serà la seva actuacio amb relacio
al resuttat que haoi obtinout

2. No s'exiqeix un mínim de participacio en la consulta ciutadana perquè es prengui

en consideració el seu resultat".

El canvi de col'locació de l'article seria el resultat de la proposta de canvi
d'ubicació de l'article 72, al qual abans s'ha fet esment, i ve motivat per
raons de tècnica normativa i, més concretament, de sistemàtica dintre del
text articulat: El precepte tracta dels efectes de les consultes ciutadanes, i el
lògic és que es col.loqui, sistemàticament, en els articles finals del capítol
dedicat a les consultes, perquè aquests efectes es produeixen una vegada
ja s'ha celebrat la consulta.

Des del punt de vista material o de contingut, la proposta recull, en part,
l'al'legació del Grup municipal d'ERC. Es que es preveu que els resultats de
les consultes s'elevin al Consell Municipal per tal que els grups municipals
puguin manifestar els seu posicionament al respecte (trasllat que s'ha de
produir dintre dels dos mesos, si així ho permeten els terminis establerts en
el ROM), i que I'antic apartat 3 queda inclòs dins del mateix apartat 1, de
manera que aquell se suprimeix.

Des del punt de vista jurídic aquesta modificació no planteja cap qüestio
que dificulti o impedeixi la seva incorporació al text definitiu del Reglament,
perquè, com ja s'ha comentat més amunt, no s'està vinculant I'actuació
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municipal als resultats de la consulta (a qual cosa sí que seria contrària a

dret), Sino que el que es diu en aquest article, només, és que els grups
poden manifestar el seu posicionament respecte a aquests resultats i que

I'Ajuntament ha d'informar la ciutadania de quina serà la seva actuació amb

relació als mateixos.

- A I'article 95 (abans, art. 93) es proposa afegir un nou apartat 4, amb el

contingut següent:

"4. No es poden celebrar consultes els mesos de iuliol ni aqost ni en els períodes
' de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa."

El canvi proposat vindria motivat per I'estimació d'una al'legació formulada
pel Grup municipal de la CUP-Capgirem Barcelona, i es considera que
jurídicament no planteja cap problema, sempre que, com s'ha fet, es

concretin suficientment els períodes o s'estableixin els criteris per

determinar els pèríodes en què es prohibeix la celebració de les consultes.

2.í0. PARTICIPACIo DE LA GIUTADANIA EN EL FUNCIONAMENT I LA GESTIO DELS

SERVEIS MUNICIPALS

- En el Capítol 7, es proposa modificar la rúbrica del Gapítol 7: "Participació

de la ciutadania en el funcionament i la gestió dels serveis municipals".

Aquest canvi vindria motivat per motius exclusivament tècnics, ja que la

participació en la gestio es podria entendre només com allò derivat del

desplegament de la gestió cívica. Afegint "participaci.ó en el funcionament"
queda més clar que es vol facilitar la participació en la manera com es
presten els serveis municipals i en la seva qualitat i eficàcia. No hi ha cap

impediment de tipus jurídic que impedeixi la seva incorporació.

- A I'article 97 (abans, art. 95), relatiu als suggeriments, incidències i queixes

de la ciutadania sobre el funcionament dels serveis públics, apartat 1, es
proposa afegir un darrer incís:

"1. La ciutadania té dret a fer arribar a les autoritats municipals les comunicacions,
que consideri oportunes sobre el funcionamenf dels serveis públics o I'estat de la
ciutat. L'Ajuntament ha d'informar sobre I'estat de la seva tramitació i ha de donar
resposta en un termirtimà\.im de trenta dies".

La proposta de modificació obeeix a I'estimació de sengles al'legacions
formulades pel Consell de Ciutat, el Grup municipal d'ERC, i la FAVB, amb
I'objectiu de garantir el retorn en temps i forma com a estàndard bàsic per a
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una participació de qualitat i sostinguda en el temps. Des del punt de vista
jurídic la seva incorporació al text del Reglament no planteja cap
impediment.

- A I'article 98 (abans art. 96), apartat 2, es proposa afegir un darrer incís:

"2. Les comunicacions han de contenir el nom i cognoms de la persona que les
presenta, domicili, Document Nacional d'ldentitat o equivalent en el cas de
persones estrangeres, I'objecte de la comunicacio, la ubicacio geogràfica, si
s'escau, i qualsevol altra dada requerida per a la seva localització. Per facilitar la
pre se ntac ió d' aq u e ste s co mu n icacio n s I' ai u nta me nt h a d' ofe rir i nform a cio ad a ptad a
a totes /es edafs i incloure la lectura fàcil"

Aquest canvi vindria motivat per l'estimació d'una al.legació formulada pel
Consell Municipal de Benestar Social per tal d'afavorir que el Reglament
sigui realment inclusiu en termes d'edat i promogui I'exercici del dret dels
infants i adolescents a ser escoltats, segons la seva maduresa, i promoure
un entorn i expectatives socials i culturals que contribueixin al
desenvolupament de les seves capacitats. Lògicament, la incorporació
d'aquesta al'legació no presenta cap impediment jurídic, iper tant pot ser
aprovada.

2.1 1 . La PLATAFoRMA DrcrrAL

- A I'article 105 (abans, art. 103), es proposa numerar el paràgraf primer
com a apartat 1, i el paràgraf segon com a apartat 2, sense que es modifiqui
el seu contingut. Es tracta, només, d'una millora en la tècnica normativa
utilitzada.

- A I'article í05 (abans, art. 103), apartat 2, referit a les característiques que
ha de tenir la plataforma digital, es proposa afegir una nova lletra f), amb el
contingut següent:

"fl Ha de podei oferir informacio adaptada a totes les edats que incloaui lectura
fàcil."

Aquesta modificació vindria motivada per l'estimacio d'una al.legació
formulada pel Consell Municipal de Benestar Social, amb el mateix objectiu
d'anteriors al'legacions, que el Reglament sigui inclusiu també en termes
d'edat. Lògicament, la seva inclusió no planteja,cap mena de problema
jurídic.

60



@tts:lsïJt
ceRèrucn DE REcuRSos
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de l'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-'10, 1a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax93 4O234 67

- A I'article 105 (abans art. 103), es proposa afegir un nou apartat 3, amb el

contingut següent:

"3. IJn cop l'anv s'ha de presentar a la Comissio de Plenari del Consell Municipal
corresponent un informe sobre el funcionament de la'plataforma".

Aquesta proposta d'inclusió d'un nou apartat 3 vindria motivada per

I'estimació d'una al'legació del Grup municipal demòcrata, i no planeja cap

mena de problema jurídic que pugui impedir la seva acceptació.

- A l'aúicle 107 (abans art. 105), apartat 1, que es refereix als continguts
mínims de la plataforma digital, es proposa afegir un incís final a la lletra b) i

incorporar una nova lletra d):

"1. Els continguts mínims de la plataforma digitalsón e/s següenfs;

a) (...)

b) Per als organs de participació: anuncide /es seves reunions, l'ordre det dia iels
actes de les sessions. així com la docume
cada cas.

c) (...).

d) Per a les consultes ciutadanes, un espai clar idiferenciat que permeti l'accés a la
informació rel acion ada i, q u an sigui possó le, el vot e le ctrònic"

Pel que fa al darrer incís de la lletra b), el canvi vindria motivat per

l'estimació de les al'legacions formulades per la FAVB, el Grup municipal

d'ERC, i el Sr. Mateos, i naturalment la seva inclusió no produeix cap
problema jurídic, doncs del que es tracta és de garantir encara més I'accés

a la documentació rellevant que es pugui generar en el procés. Quant a la
incorporació d'una nova lletra d) a I'article 105, té també per objectiu
millorar l'accés de la ciutadania a la informació, en aquest cas

específicament en el cas de les consultes ciutadanes, preveient també el

vot electrònic. En cap dels dos casos hi ha cap problema jurídic que dificulti

o impedeixi la seva estimació.

- A I'article í08 (abans, art. 106), es proposa modificar l'apartat 1, de
manera que aquest quedi redactat com segueix:

"1. Qualsevol persona interessada en e/s assumpfes públics de I'Aiuntament es pot
registrar a la plataforma digital indicant un nom d'usuari i un correu electrònic. Per
verificar la seva identitat ha d'indicar e/s seus nom, cognoms, codi postal,

Document Nacional d'ldentitat o, en e/ cas dels estrangers no comunitaris,

Passaport o Targeta d'ldentificacio d'Estrangers i la data de naixement".
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Es tracta d'una esmena tècnica que té per objecte exclusivament la millora
del redactat inicialment aprovat, i per tant no presenta cap impediment
jurídic.

2.12. L, enToRTIMENT couUNITARI

- A I'article í08 (abans, art. 107), qs proposa modificar el'redactat de
I'apartat 2, que quedaria com segueix:

"2. S'han de fer de manera regular convocatòries de subyencions i, quan sigui
posslb/e i adequat, convenis anuals o plurianuals, dirigides a Ia realitzacio de les
activitats de /es associacions ciutadanes que siguin d'interès per a la ciutat"

El canvi proposat obeeix a I'estimació d'una al'legació del Grup municipal
demòcrata. La proposta de nou redactat no presenta cap dificultat jurídica i

per tant, des d'aquest punt de vista, es pot procedir a la seva acceptació.

- A I'article íí0 (abans, art. 108), dedicat als àmbits de suport a les
associacions, es proposa afegir una nova lletra d), amb el contingut
següent:

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

Aquesta inclusió vindria motivada per I'estimació d'una al.legació de la
FAVB, que considera clau el suport mediàtic el suport a les associacions
per al reconeixement social de la seva tasca. No es planteja cap
impediment jurídic que dificulti la seva acceptació i per tant es pot afegir.

- A I'article íí3 (abans, aft. 111), relatiu al suport tècnic a la participació, es
proposa afegir un darrer incís a I'apartal2:

"2. En aguesfs processos de participacio es fomenta que els ciutadans no assocrafs
puguin disposar també de /?ssessorament tècnic adequat per tal d'assegurar-ne la
participació de qualitat i la formacio necessàn,a per al millor ús de la plataforma
diqital i afavorir la participacio inclusiva pel oue fa al qènere. edat. oríqens i
diversitat fu ncional."

El canvi ve motivat per l'estimació d'una al'legació del Consell Municipal de
Benestar Social, en el mateix sentit que altres anteriors: assegurar que el
Reglament sigui inclusiu també en termes d'edat. Evidentment no planteja
cap problema des del punt de vista jurídic que impedeixi la seva acceptació.

2.13. La Comtssto D' EMPARA
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- A I'article 1í4 (abans, art. 112), relatiu a la Comissió d'Empara, apartat 1,

es proposa substituir retribucions econòmiques" per "retribucions, en forma

de dietes i indemnitzacions", de manera que aquest apartat quedi redactat

com segueix:

"1. La Comissió d'Empara, integrada en el Consell de Ciutat, és un òrgan de

caràcter consultiu que té per objecte vetllar per I'efectiva realització dels drets i
obligacions derivats de la normativa sobre participacio ciutadana, i per la bona
pràctica en l'ús dels canals de participacio ordenats en aquest Reglament.

Mitjançant decret de I'Alcaldia s'han de determinar les retribucions, en forma de

dietes i indemnitzacions. /es persone s gue en formen part"

Aquesta proposta de modificació obeeix a l'estimació d'una al'legació del

Grup municipal del Partit Popular; al'legació que és plenament pertinent

assumir des del punt de vista jurídic i que millora el text de I'article aprovat
inicialment.

- A I'article í í4 (abans , art. 112), apartat 2, es proposa afegir un darrer incís

"2. Entre /es seyes funcions, que abasten el conjunt del sistema de participació

regulat en aquest Reglament, hi ha les d'aclarir e/s dubfes interpretatius gue es
puguin plantejar amb ocasió de la seva aplicacio. Ha d'emetre informe per resoldre

els dubtes sobre l'àmbit territorial d'un procés participatiu o una consulta, així com

la tipotoqia de les persones cridades a participar en un procés participatiu."

Aquesta proposta de modificació obeeix a I'estimació d'una al'legació de la

FAVB: Es tracta de preveure que en cas de dubte sobre quin ha de ser

l'àmbit territorial d'un procés participatiu o una consulta, la Comissio

d'Empara hagi d'emetre a seva opinió al respecte, mitjançant el

corresponent informe. Des del punt de vista jurídic no hi ha cap problema

en admetre aquesta esmena, tenint en compte que els informes de la
Comissió d'Empara no són vinculants per a l'Ajuntament.

- A I'aúicle í14 (abans, art. 112), es proposa una nova redacció del seu

apartat 3:

"3. La Comissó d'Empara es cornposa de 6 membres. persones de prestigi

reconegut, expertes en matèria de participacio ciutadana. Són nomenades per

l'alcalde o I'alcaldessa.' dues, un home i una dona, o dues dones a proposta del

Consell Municipal: dues, un home i una dona. o dues dones. a proposta de la
Comissio de Goveri: una. a proposta del Consell de Ciutat per acord adoptat per

maioria absoluta: i una; a proposta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona"

Aquesta proposta de modificació obeeix a I'estimació parcial d'al'legacions
dels grups municipals del Partit Popular i Demòcrata, que demanaven una

63



@à#s:ffir,t"
crRèrucn DE REcuRSos
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de I'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer,8i10, 1a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax93 40234 67

participació del Consell Municipal en el nomenament dels membres de la
Comissió d'Empara. Per això, el nombre de set a sis membres, la qual cosa
no ha de comportar probleme's de bloqueig de les seves decisions perquè,
segons es veurà més endavant, s'atorga al president de la Comissió vot de
qualitat en cas d'empat.

- A I'article 114 (abans, art. 112), apartat al final, que regula qui ha de
nomenar el president de la Comissió d'Empara, es proposa substituir
"Comissió de Govern" per "Comissió d'Empara":

"4. El president o la presidenta de la Comissió d'Empara és nomenat o nomenada
per I'alcalde o l'alcaldessa a proposta de la Comissió d'Empara."

Aquesta modificació respondria a I'estimació d'una al.legacio del Grup
municipal demòcrata. Amb la seva incorporació, la proposta de
nomenament del president correspondrà a la pròpia Comissió d'Empara, i

no a la Comissió de Govern. No hi ha cap qüestió de tipus jurídic que
impedeixi l'acceptació draquesta proposta.

- A I'article 1 14 (abans, art. 1 12), es proposa afegir, després del quart, un nou
apartat 5, amb el contingut següent:

"5. Els o les membres de la Comissió Assessora cessen en el seu càrrec per les
causes seqüenfs.'

d Extinció del mandat.

il Renúncia. formalitzada per escrit.

cl Revocació del nomenament seqons els òrqans que els.van proposar:

i. ElConsell per maioria de 2/3

ii. La de Govern

iii. ElConsellde Ciutat per maioria absoluta

iv. La Sindicatura'de Greuoes.

dl tncapacitació iudiciat o inhabititacio per a t'exercici dets drets potítics. declarada
per decisió iudicial ferma.

el Condemna. mitiançant sentència ferma. per delicte dolós,

fl La neoliqència notoria en el compliment dels deures inherents al càrrec. si ho
acorda una maioria de 3/5 parts dels o de les membres de la Comissió d'Empara.

ql Una malaltia qreu oue l'impossibiliti per a I'exercici de les seves funcions."

L'esmena és estrictament de caràcter tècnic, i té per objecte preveure les
causes de cessament dels membres de la Comissió d'Empara.
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A.resultes de la introducció d'aquest nou apartat, els apartats que en el text

aprovat inicialment estaven numerats amb els númeos 5 i 6 passarien a ser

els6i7.

- A I'article í14 (abans, art. 112), es proposa afegir un nou apartat 8, amb el

contingut següent:

"8. La durada del mandat dels membres de la Comissió d'Empara és de quatre

anvs. La seva renovacio es fa el primer anv posterior a les eleccions municipals"

Aquest canvi obeiria a I'estimació d'una al'legació formulada pel Grup

municipal demòcrata, que amb raó crida I'atenció sobre ell fet que en el text
aprovat inicialment no es feia cap previsió sobre aquests extrems. No

només no planteja cap impediment jurídic la introducció d'aquesta
modificació, sinó que millora el text del precepte aprovat inicialment.

- A I'article 1í5 (abans, art. 113), relatiu al funcionament de la Comissió

d'Empara, es proposa afegir un incís final:

"6. La Comissió d'Empara emet els seus informes per consens o, si no és posslb/e,

per majoria, en un termini màxim de dos ,z,esos comptats des del dia d'entrada de

l'escrit de queixa o sòl.licitud d'informe o d'interpretació o aclariment, llevat que la
naturalesa de l'assumpte exigeixi un termini més breu. El president o la presidenta

disposa de vot de qualitat en cas d'empat."

Com s'ha dit abans, amb aquesta previsió d'atorgar vot de qualitat al

president de la Comissió d'Empara, s'evita que es pugui bloquejar I'adopció

d'acords, sobretot havent.canviat el nombre de membres, que si s'accepta
una proposta de modificació anteriorment esmentada hauria passat d'un

nombre senar (5) a un nombre parell (6).

2.í 4. DrsPoStctotts ADDIcToNALS

- A la disposlció addicional segona, es proposa suprimir "els mecanismes

de participació" de l'apartat 2, de manera que aquest apartat digui:

"2. Aquest Reglament no és aplicable als òrqans resulats per una Llei o un

reglament, estatal o autonòmics".

Es tracta exclusivament d'una esmena de tipus tècnic, perquè tal com

estava regulat aquest paràgraf en la versió anterior, es podia donar el cas
que en ocasions una Llei o Reglament estatal o autonòmic s'apliqués amb
preferència .a determinats instruments i canals de participació regulats en
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aquest reglament, la qual cosa seria contrària a l'article 30 de la Carta
Municipal de Barcelona, que, com s'ha dit al començament d'aquest informe,
estableix en el seu art. 30.3 que les normes de participació contingudes en
la pròpia Carta es desenvolupen per mitjà de disposicions reglamentàries
desenvolupades per I'Ajuntament.

- Es proposa afegir una nova disposició addicional cinquena, amb el
contingut següent:

"OisposiciO aaaicl

Compilació de les normes de pafticipació

L'Aiuntament ha de promoure la compilació de les normes que afecten la
participació per facilitaf la seva utilitzacio.".

Aquesta nova disposicio addicional seria conseqüència de l'estimació
d'alguna al'legació formulada en aquest sentit per alguna entitat veïnal i

grup municipal. En tot cas, el fet que es compilin les normes de participació
no deixa de ser quelcom que ajuda al millor coneixement de les normes per
part de la ciutadania i que per tant atorga una major seguretat jurídica.

- A resultes d'aquesta nova disposició addicional, la disposició addicional
cinquena del text aprovat inicialment, passaria a ser la disposició
addicional sisena.

- Es proposa incloure una nova disposició addicionat setena sobre els
consells escolars de districte, amb'la redacció següent:

" Disposicio addicional setena.

Nomenament de representants als Consells Escolars Municipals de Districte i
al Consell Escolar Municipal de Barcelona

Sens periudici de l'establert en la normativa'aplicable, els i les representants de
l'administracio educativa en els consells escolars municipal i de districte són
nomenats per l'alcalde o alcaldessa a proposta del Consorci d'Educació de
Barcelona."

Aquesta nova disposició deriva directament d'una petició expressa del
Consorci d'Educació de Barcelona. El reglament de règim intern dels
consells escolars municipal i de distr,icte estableix que els seus membres
són nomenats per I'alcalde o alcaldessa d'acord amb el procediment
d'elecció previst en el Capítol lll del Reglament de Constitució. Tanmateix,
resulta que a la ciutat de Barcelona l'administració educativa és el Consorci
d'Educació de Barcelona, i que l'Ajuntament no és administració educativa
(en tot cas ho seria a través de la seva participació ai Consorci). D'aquesta
manera es deixa clar que qui nomena els representants es I'Alcalde, però

66



@ài"s:?s",#"
crRèrucn DE REcuRSos
Direcció dels Serveis Jurídics
Direcció de I'Area de Règim Jurídic

Pl. Carles Pi i Sunyer, S-10, 1a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax 93 4O2 34 67

que ho fa a proposta del Consorci. Aquesta proposta és conforme a

I'ordenament jurídic, tant en matèria de participació com també en matèria

d'educació.

2.1 5. DrsposrcroNs rRANsrròRrEs

- Es proposa substituir el segon apartat de la disposició transitòria
primera, relativa als terminis d'adaptació dels òrgans de participacio

existents i de llurs normes de funcionament, pel següent redactat:

"2. En el mateix termini d'un any, cal iniciar la revisio dels actuals òrgans de
participació exisfents per tal que, d'acord amb allo que estableix l'article 51, el
Consett Municipat, a proposta de ta Comissio de Govern, previ informe del Consell
de Ciutat, procedeixi motivadament a la dissolucio d'aquells òrgans que no s'hagin
reunit almenys una vegada en el darrer any"

Aquesta nova redacció que es proposa és conseqüència lògica de
l'estimació de I'al'legació del Grup municipal demòcrata a I'article 51, en el

sentit que sigui el Consell Municipal, i no la Comissió de Govern, el

competent per acordar la dissolució dels òrgans de participació existents.
lgual com passava amb ocasió de la proposta de modificació de I'esmentat
article 51, tampoc aquesta planteja'cap impediment jurídic que impossibiliti
la seva acceptació

- Es proposa incloure una nova disposició transitòria tercera, amb el

contingut següent:

" D i s posi c ió tran sitòri a te rce ra

Aplicacio del Reslament a instruments de pafticipació iniciats abans de la
seva entrada en viqor.

Tots els canals de participacio reaulats en el present reelament que. en el moment
de la seva entrada en viqor, es trobin en tramitació d'acord amb les normes
reouladores de la participació ciutadana de 22 de novembre de 2002. passaran a
reoir-se per aouest Reqlament. Els trà'mits realitzats d'acord amb la normativa oue
es deroqa es consideren plenament vàlids i eficaÇos. sense que calqui retrotraure
cap actuacio".

La inclusió d'aquesta nova disposició transitòria prové d'una esmena
tècnica i s'explicaria per la necessitat d'assegurar la validesa i continuiïat
dels instruments de participació iniciats abans de l'entrada en vigor del
reglament, per evitar que aquests instruments i canals haguessin de tornar-
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se a iniciar per poder arribar a assolir els seus objectius. No planteja cap
impediment jurídic que impossibiliti la seva acceptació.

- Es proposa incloure una nova disposició transitòria quarta, amb el

contingut següent:

" D i s posició tran sitòri a q u arta

Disposicio sradual dels mitiants dioitals

Els mitians dioitals. el suport electrònic a les iniciatives i el vot electrònic indicats en
aquest r?glament s'han de despleaar qradualment. d'acord amb les disponibilitats
tècniques i econòmiques"

La incorporació d'aquesta nova disposició és de caràcter tècnic, i vindria
motivada per la necessitat d'adaptar les oportunitats que han d'oferir les
noves tecnologies a la ciutadania en matèria de participació a les
disponibilitats tècniques i econòmiques que, gradualment, vagi disposant
I'Ajuntament.

2.í 6. DrsposrcroNs FTNALS

- A la disposició final primera, apartat 1, es proposa substituir "dels fòrums
ciutadans o audiències públiques" per "d'audiències públiques". Aquest
canvi vindria motivat per una esmena tècnica i per una al'legació del Grup
municipal demòcrata: no crear confusió, atès que la denominació
d'audiències públiques és l'única que s'utilitza a la Carta Municipal de
Barcelona.

- Es proposa afegir una nova disposició final quarta, amb el contingut
següent:.

" Disposició final ouarta.

Modificacio del Reolament d'honors i distincions

S'afeoeix un nou aoatrtat 2 a l'article 17 del Reolament d'honors i distincions de
I'Aiuntament de Barcelona'. aprovat definitivament pel Ple del Consell Municipal en
data 29 de iunv de 2012 (BOPB 12-07-.20121. amb el continqut seqüent:

<t2. loualment.el Consell de Ciutat pot elevar senoles propostes de distincions per a
una persona i per a una entitat>.

A resultes d'aquestà modificacio. el continqut fins ara vioent de I'article 17 passa a
ser l'apartat 1 del mateix article"
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Aquesta modificació del Reglament d'honors i distincions vindria motivada
per I'estimació de l'ál'legació de la FAVB relativa a I'article 56, consistent en
que el Consell de Ciutat pugui proposar atorgar la Medalla d'Honor de
Barcelona per a una persona i per a una entitat en cada edició. No planteja

cap problema jurídic aquesta modificació.

- Es proposa afegir una nova disposició final cinquena, amb el cor$ingut
següent:

" Disposicio final cinque na

Modificacio de les Normes reouladores del funcionament dels districtes

El Govern municioal promourà la modificació de les Normes reauladores 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 viqor d'aouest Reolament. es puoui presentar a l'aprovació del
Consell Municipal"

Aquesta modificacio obeeix a les propostes d'estimació de les al'legacions
de la FAVB, del Grup municipal demòcrata, i del Sr. Mateo, en el sentit que
el Govern municipal s'ocupi en un futur proper de la modificació de les
Nórmes reguladores del funcionament dels districtes. Lògicament, el seu
contingut no conté cap previsió contrària a dret que impedeixi la seva
aprovació.

- Disposició final sisena (abans, disposició final quarta). A resultes de la
incorporació de les noves disposicions finals, la disposició final quarta del
text aprovat inicialment passaria a ser la Disposició final sisena. A més, en
aquesta disposició final sisena, es proposaria substituir el termini per fer
I'avaluació de la norma, que passaria de "cinc anys" a "quatre anys":

" Disposicio final sisena

Revisio de Ia norma.

En un termini de tres anvs s'ha de revisar el nombre de siqnatures i el suport
econòmic establerts per a les iniciatives ciutadanes per tal de comprovar la seva
eficàcia i utilitat. Cada quatre anvs s'ha de fer una avaluacio del funcionament del

. sl'sfema."

Aquesta proposta de modificació del termini d'avaluació de la norma obeeix
a l'estimació parcial d'una al'legació formulada pel Grup municipal
demòcrata, i no planteja cap problema jurídic que pugui impedir la seva
acceptació
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- Disposició final setena (abans, disposició final cinquena). A resultes de la
incorporació de les noves disposicions finals, la disposicio final que en el

text del reglament aprovat inicialment estava numerada com a cinquena,
relativa a l'entrada en vigor, passaria a ser la disposició final setena. El

seu contingut restaria inalterable, de manera que aquesta entrada en vigor
està prevista per a I'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

3. Gor.rcr-usto

Per tot el que s'ha exposat,

S'INFORMA FAVORABLEMENT el text del Reglament de Participació
Ciutadana objecte del present informe, en entendre que és conforme a
I'ordenament jurídic vigent, podent ser, per tant, sotmès a I'aprovació
definitiva del Plenaridel Gonsell Municipal.

Barcelona, 12de setembre de2O17

Lletrada
Director de l' e Règim Jurídic
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