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INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL CONSELL 
D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA AL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA, APROVAT INICIALMENT PER LA COMISSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL 
DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ EN DATA 19.01.2022 

 
La Comissió de Presidència, Drets de la ciutadania, Participació i Seguretat i prevenció del Consell 
Municipal, en la seva sessió de data 19 de gener de 2022, va aprovar inicialment el Reglament de 
Participació Ciutadana. Aquest acord d’aprovació va ser publicat al BOPB en data 20 de gener de 
2022, iniciant-se un termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, dins el qual, d’acord amb l’article 
112 i ss del Reglament Orgànic Municipal, s’hi podien formular les al·legacions que es 
consideressin adients. 
 
En data 30.01.22 ha presentat escrit d’al·legacions el senyor , en 
representació del Consell d’Associacions de Barcelona.  
 
L’al·legació presentada és la següent:  

Al·legació al redactat de l’article 58.2 en relació a la composició de la Comissió Permanent 
del Consell de Ciutat, per tal de garantir el màxim de diversitat a la Permanent i ajustar el 
número de representants en relació el número total de membres de cada grup que pot 
participar. 

En concret, es formula: 

 Afegir una lletra a l’article 58.2 especificant que en el cas de les persones vocals procedents 
de l’apartat e) i h) de l’article 55.1 (institucions més representatives de la ciutat i ciutadania 
individual, respectivament), seran 3 les persones escollides (i no 2). 

 Afegir un punt 3. a l’article 58, especificant que en el cas de les persones escollides entre els 
col·lectius descrits a les lletres g) i h) de l’article 55.1, (persones de renom ciutadà i persones 
individuals, respectivament), a més dels membres titulars, caldrà també escollir fins a 5 
membres suplents que puguin assistir a les sessions de la Comissió Permanent en cas 
d’absència de les persones titulars. 

 

En relació a les al·legacions presentades, s’informa el següent: 

La proposta d’incrementar de 2 a 3 les persones representants a la Comissió Permanent del 
Consell de Ciutat, de les institucions més representatives i de la ciutadania individual, mereix una 
valoració favorable, donat que aquest dos col·lectius esmentats tenen 25 vocals cadascun al 
Consell de Ciutat, mentre que la resta de col·lectius en tenen 10 ó 15. Fins ara, tots els col·lectius 
tenien 2 representants a la Comissió Permanent, al marge del nombre de vocals al Consell, cosa 
que implicava una infrarepresentació dels col·lectius amb més vocals. Per aquest motiu es 
considera adequada la proposta presentada i es proposa l’estimació de l’al·legació que afecta a 
l’apartat 2 de l’article 58. 
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D’altra banda, es considera que la proposta d’escollir persones suplents en el cas de les persones 
vocals individuals (bé per ser persones de renom ciutadà, bé per ser escollides del registre ciutadà 
o del padró) facilitarà el funcionament de la Comissió Permanent, donat que  l’exigència de quòrum 
per a la seva constitució i la validesa dels seus acords (art. 20.3 del vigent Reglament intern del 
Consell de Ciutat) fa necessària la possibilitat de substituir les persones que no hi poden assistir. 
Per aquest motiu es proposa estimar també l’al·legació consistent en l’addició d’un nou apartat 3 a 
l’article 58. 

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa estimar les al·legacions formulades pel senyor Joan 
Manuel Valcàrcel Parisi, en representació del Consell d’Associacions de Barcelona al Reglament 
de Participació Ciutadana aprovat inicialment en data 19-01-2022, en el sentit de  modificar el seu 
article 58, de tal manera que aquest article resti redactat com segueix:  

 
Article 58. Comissió Permanent del Consell de Ciutat  
 
1. La Comissió Permanent és l'òrgan encarregat de vetllar per l'impuls i el bon funcionament del 
Consell de Ciutat, així com d'assistir en les seves funcions a la Presidència.  

2. La Comissió Permanent està formada per:  

a) La Presidència, que correspon al president o a la presidenta del Consell de Ciutat, els quals la 
poden delegar en el regidor o la regidora o comissionat o comissionada que tingui atribuïdes les 
competències en matèria de participació. 

b) Les persones que ocupen les dues vicepresidències del Consell de Ciutat. 

c) Dues persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les persones 
procedents de cada grup dels assenyalats a les lletres c), d), f), i g) de l'article 55.1 

d) Tres persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les persones 
procedents de cada grup dels assenyalats a les lletres e) i h) de l'article 55.1 

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

3. En el cas dels grups de persones de renom ciutadà i de ciutadans i ciutadanes escollits 
aleatòriament entre persones inscrites en el registre ciutadà i per sorteig del padró municipal, als 
quals es refereixen les lletres g) i h) de l’article 55.1, a més dels dos i tres membres titulars, 
respectivament, per cada un d’aquests grups, s’han d’escollir  fins a cinc membres suplents, els quals 
assisteixen a les sessions de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat en cas d’absència dels i 
de les titulars. 

 

Barcelona, 10 de març de  2022 
 

Manel Punsoda i Buxó 
Director de Democràcia Activa 
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