
8. Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
 

8.1 Article 3.1  Dret a la participació. Primera.  Esmena 
d’addició  
 
“La   ciutadania   té   el   dret   a  intervenir   i   a  ser   informada   –directament   o mitjançant   
associacions   ciutadanes-   en  els  processos  de  presa  de  decisions polítiques [...]” 
 
Entenem  que  el  dret  a  intervenir  ha  venir  acompanyat  amb  anterioritat  de l’accés  a  la  
informació.  El  dret  a  tenir a  l’abast  la  informació  necessària  per poder participar i el dret a 
estar informat de la manera més clara, entenedora i directa   possible.   Defensem  que   sense   
informació   no  hi  ha   possibilita t  de participar amb equitat i igualtat de condicions. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: Millora el redactat 
 
Es proposa el contingut següent de l’article 3.1: 

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

 
 

8.2. Article 3.3 Dret a la participació. Segona.- Esmena d’addició 
 
“Igualment, l’Ajuntament ha de facilitar la ciutadania activa dels infants i adolescents  que  
es generin  espais  socials  nous que  dinamitzin la seva participació  responsable  i  
afavoreixin  la convivència  i  la  integració  social  en l’àmbit veïnal i local, d’acord amb la 
LDOIA (art. 11 i 34)” 
 
El reglament de participació ha de donar cabuda a la necessitat de ser inclusiu i proactiu en 
termes  d’edat, eliminant qualsevol  limitació d’edat en l’exercici del drets  dels  infants  i 
adolescents  i a fi i efecte de generar des de ben d’hora una cultura  de  participativa  amb  ben  
fonamentada.  Aquest  precepte  ha  d’obrir  la porta a la instauració i garantir òrgans de 
participació com les audiències  joves de  districtes  i altres  espais  de participació que 
fonamenti  a mig i llarg termini 
una ferma cultura democràtica  i participativa. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ en els següents termes:  
 
Es considera més convenient, tenint en compte el caràcter sistèmic que es vol donar als canals 
de participació, incorporar la singularitat d‘aquestes audiències en el marc general d’aquest 
instrument de participació.  

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



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

 

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

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

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

 

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

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

 
 
 

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

8.4. Article  9.2 Quarta.- Esmena de modificació 



 

a)  Si  la  iniciativa   ciutadana   consisteix   en  proposar   la  celebració   d’una consulta 

ciutadana o en proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter general, cal recollir  15.000 

signatures vàlides l’1% de signatures valides de la població  total. 

b)  Si   la   iniciativa   ciutadana   consisteix   en   proposar   l’inici   d’un   procés participatiu   o  

en  proposar  la  creació  d’un  òrgan  de  participació,  cal recollir   10.000  signatures  vàlides  

el  0,5%  de  signatures  valides  de  la població total. 

c)  Si  la  iniciativa  ciutadana  consisteix  en  proposar  la incorporació  d’un  o diversos punts a 

l’ordre  del dia del Consell Municipal o en la proposta de posta  en marxa d’un fòrum  ciutadà, 

cal recollir  9.000 signatures valides el 0,5% de les signatures vàlides de la població  total. 

 

Cal uniformitzar el número de signatures a recollir, per reduir la sensació d’aleatorietat  en  els  

criteris.  Tenint  present  el  que  recull  la  Disposició  Final Quarta respecte la obligatorietat en 

la revisió de les normes 3 anys després de la aprovació  de  les  Normes,  serà  per  l’ús  o  

desús  dels  canals  i  les  diferents iniciatives com podrem  ajustar i fer-ne correccions. 

 

8.5. Article 9.3 Cinquena.  Esmena de modificació: 
 

“Les  iniciatives  ciutadanes  d’àmbit  de  districte  han  de  recollir  els mateixos percentatges 

de signatures  que a ciutat: 

 

a)  L’1%  de  signatures  valides  de  la població  total per la celebració d’una consulta o en 

proposar  l’aprovació d’una disposició  de caràcter general 

b)  El  0,5%   de  signatures  valides  de  la  població  per  l’inici  d’un  procés participatiu o en 

proposar  la creació d’un òrgan de participació. 

c)  El 0,5% de signatures valides de la població per la incorporació d’un o diversos punts a 

l’ordre del dia del Consell Municipal o en la proposta de posta en marxa d’un fòrum ciutadà. 

 

Tal   com  s’ha   exposat  en  l’esmena  anterior,  cal  uniformitzar  el  número  de signatures a 

recollir, per reduir la sensació d’aleatorietat en els criteris. Tenint present el que recull la 

Disposició Final Quarta  respecte  la obligatorietat  en la revisió de les normes 3 anys després 

de la aprovació de les Normes, serà per l’ús o  desús  dels  canals  i  les  diferents   iniciatives   

com  podrem  ajustar  i  fer-ne correccions. 

 

8.6. Article 9.4 Sisena.- Esmena de modificació: 
 

“Les iniciatives per a la convocatòria d’un Consell de barri han de recollir   l ’1,5% l’1% de 

signatures  vàlides de la població total” 

 

Tal  com  s’ha  exposat  en  les  esmenes  quarta  i  cinquena,  cal  uniformitzar  el número  de  

signatures  a  recollir,  per  reduir  la  sensació  d’aleatorietat  en  els criteris. Tenint present el 

que recull la Disposició Final Quarta respecte la obligatorietat  en la revisió de les normes 3 

anys després de la aprovació de les Normes,  serà per l’ús o desús dels canals i les diferents 

iniciatives com podrem ajustar i fer-ne correccions. 



 

8.7. Article 9.4 Setena.- Esmena de supressió: 
 

“Les iniciatives per a la convocatòria d’un Consell de barri han de recollir l’1% de signatures  

vàlides de la població total  amb un mínim de 40 i un màxim de 700” 

 

Tal com s’ha exposat en les esmenes quarta, cinquena i sisena, cal uniformitzar el  número  de  

signatures  a  recollir,  per reduir la sensació d’aleatorietat  en els criteris. Tenint present el 

que recull la Disposició Final Quarta respecte la obligatorietat  en la revisió de les normes 3 

anys després de la aprovació de les Normes,  serà per l’ús o desús dels canals i les diferents 

iniciatives com podrem ajustar i fer-ne correccions. 

 

Amb  un  criteri  clar,  unificat  i  transparent  creiem  innecessari  l’establiment  de topalls o 

límits a l’hora de fixar el número  de signatures 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS.  

 

Hi han hagut moltes al·legacions en aquest sentit, raó per la qual es proposa modificar el 
nombre de signatures necessari per presentar iniciatives ciutadanes. Tanmateix cal mantenir 
una relació inversament proporcional entre el nombre de signatures i la població de manera 
que a menys població més percentatge de signatures tal com es recull en les lleis generals que 
regulen diferents tipus d’iniciatives com per exemple la Llei 4/2010 de referèndums de 
Catalunya, la llei 10/2014 catalana de consultes no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana i la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.  
 
Es proposa modificar l’article 9 amb el redactat següent: 
 

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



 consultes 
i normes 

processos 
i òrgans 

Audiències punts 
ordre 
dia 

Ciutat Vella         
2.500    

       1.500             1.000                
500    

Eixample         
6.500    

       3.900             2.600            
1.300    

Sants         
4.500    

       2.700             1.800                
900    

LesCorts         
2.000    

       1.200                800                
400    

Sarrià         
3.500    

       2.200             1.500                
700    

Gràcia         
3.000    

       1.800             1.200                
600    

Horta-
Guinardó 

        
4.000    

       2.500             1.700                
800    

Nou Barris         
4.000    

       2.400             1.700                
800    

Sant Andreu         
3.500    

       2.200             1.500                
700    

Sant Martí         
5.700    

       3.400             2.300            
1.100    

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

Nombre 
districtes 

Percentatge 
reducció 

2 10,00% 

3 15,00% 

4 20,00% 

5 30,00% 

6 40,00% 

7 45,00% 

8 50,00% 

9 55,00% 

10 60,00% 

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

 
 



 

 

 

8.8. Article 17.1f) Vuitena.- Esmena de supressió: 
 

“ Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la convocatòria d’un Consell de Barri, aquest 

s’ha de convocar,   sempre  que  no  s’hagin  superat  encara  el  màxim  de  quatre  

convocatòries  per  any  establert  a  l’article  62.1  .” 

 

Estem  en  contra  de  posar  un límits  a  les  convocatòries  de  Consells  de  barri donat que 

les condicions de cada territori i les seves dinàmiques  pròpies no han de ser limitades o 

coartades si es segueixen les vies establertes. 

 

La  idiosincràsia  i  la  realitat  de  cada  barri,  les  necessitats  d’interlocució  i motivacions de 

la ciutadania per participar no es poden veure limitades per l’ajuntament. Ens farien un flac 

favor limitant òrgans de participació al·legant eficiència o manca de recursos (humans, 

econòmics,  polítics). 

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

8.9. Article 19.2 Promoció  de processos participatius. 

Novena.- Esmena de supressió: 
 

 “Cada   grup   municipal   pot   proposar   un  màxim   de   dos   processos   participatius  per  

any  en  el  Consell  Municipal   i  en  els  Consell  de  Districte ”   

 

No creiem que s’hagi de limitar d’entrada l’ús d’una eina de participació com els processos  

participatius.  Ha  de  ser l’ús  i l’experiència  en el desenvolupament  i l’ús  de la norma els 

que ens han de portar a posar limitacions que n’impedeixin l’abús. Es parteix d’una actitud de 

malfiança respecte a la tasca dels grups municipals  que  creiem que no té lloc en una 

normativa  de participació que ha de vetllar i clarificar els canals i ajudar a fomentar la 

participació, no ha limitar –la per motius polítics o partidistes. 



 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 

 

Justificació: 

 

Els grups municipals tenen molts altres mitjans de participació en la definició de les polítiques i 

actuacions municipals, més enllà dels processos participatius. Aquest Reglament reconeix 

l’impuls dels canals de la participació per part de tres actors: el govern; la ciutadania i la resta 

de Grups Municipals. Creiem fermament que tots els Grups Municipals han de poder impulsar 

canals de participació com a membres del consistori. Tanmateix, no es pot descartar el risc que 

una utilització excessiva d’aquest canal de participació el pugui posar en perill de 

deslegitimació.  

Es creu convenient que, com a mínim en aquesta primera fase de desplegament del nou 

sistema de participació ciutadana, s’assenyalin alguns límits i condicionants per a l’ús dels 

diferents canals establerts. La Disposició Final quarta permet, més endavant i en base a 

l’experiència, comprovar si els límits i condicionants són adequats. Tanmateix aquest 

reconeixement, tot i que amb limitacions, ja és una millora respecte el Reglament aprovat 

inicialment l’any 2014 en el qual no es contemplava l’impuls de cap procés participatiu, ni per 

part de la iniciativa ciutadana ni per la resta de Grups Municipals que no formaven govern.  

 

8.10. Article 29.2 El retorn del procés participatiu i la seva 

comunicació. Desena. Esmena d’addició 
 

“Un  cop  finalitzat  el  procés  participatiu,  l’alcaldia o la persona o òrgan en qui delegui  ha  

de  comunicar  el  capteniment  del govern municipal  sobre l’impacte del  procés  en  l’actuació  

sotmesa  a  debat  en  un  termini  màxim  de  60  dies comptats des del lliurament de l’informe 

de resultats. La comunicació s’ha de fer de manera individualitzada a totes les persones que 

han participat en els debats i en un llenguatge  entenedor i accessible  a tota la població 

participant. També s’ha de publicar a la pàgina web municipal, a les webs de Districte i 

informar en els òrgans de participació pertinents de l’àmbit sectorial o territorial del procés 

participatiu per a coneixement general”. 

 

El  dret  a  la  informació  ha  de  ser  respectat  en  qualsevol  estat  del   procés participatiu,  

de manera  que tenir accés  a la totalitat de la informació afavoreix  la participació de qualitat i 

efectiva i tenir un retorn i una informació puntual del procés generen confiança i validen el 

procés de cara a tercers. Cal que l’administració  municipal  garanteixi  amb  tots  els  seus  

canals  i  formes  aquest dret a la informació. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Es comparteix el raonament i el contingut. Es proposa la  

redacció següent de l’article 29.2. 

 

2. Un cop finalitzats els actes i debats del procés participatiu, l’Alcaldia o la persona o 

òrgan en qui delegui ha de comunicar el capteniment del govern municipal sobre 



l’impacte del procés en l’actuació sotmesa a debat en un termini màxim de 60 dies 

comptats des del lliurament de l’informe de resultats. La comunicació s’ha de fer de 

manera individualitzada a totes les persones que han participat en els debats el procés 

que hagi deixat dades de contacte i en un llenguatge entenedor i accessible a tota la 

població participant. També s’ha de publicar a la pàgina web municipal, a les webs de 

Districte i informar en els òrgans de participació pertinent de l’àmbit sectorial o 

territorial del procés participatiu  per a coneixement general. 

 

 

 

8.11. Article 36.1 Els processos participatius preceptius. 

Onzena.- Esmena de addició 
 

“c)  Projecte  urbanístics  de  barri    de  gran  envergadura  o  de  transcendència 

 especial.”  

 

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

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

merament  partidistes. 

 

8.12. Article 36.1 Els processos participatius preceptius. 

Dotzena. Esmena de supressió 
 

“d) Disposicions municipals de rellevància ciutadana   especial .”  

 

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

delimitar  l’epígraf   millor  perquè  no  resulti  obert  a  interpretacions merament  partidistes. 

 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS.  
 
Per tractar de disminuir la indeterminació dels conceptes es proposa incorporar alguns 
exemples que permetin una millor interpretació. Es proposa un nou redactat de l’article 36 
(ara 37 amb la nova numeració): 
 

Article 37 
Els processos participatius preceptius 
1. S’han d’impulsar de manera preceptiva processos participatius realitzats amb ocasió 
de l’aprovació de: 
a) Plans d’actuació municipals i Plans d’inversions municipals. 
b) Plans sectorials o territorials que tinguin una afectació especial, per afectar almenys a 
un districte o per suposar més de 100 milions d’euros d’inversió. 
c) L’aprovació d’instruments de planejament general, llevat que el seu àmbit territorial 
faci referència a una única parcel·la o a una superfície inferior a 2.000 m2, i també dels  
plans d’usos d’àmbit de districte o de ciutat o dels plans especials l’objecte dels quals 
sigui l’ordenació d’infraestructures que no derivin d’una previsió del planejament general 



d) Ordenances i reglaments municipals de rellevància ciutadana especial. 
 
2. Aquests processos han de ser recollits en les memòries del procés formalitzades 
d’acord amb l’article 27, les quals s’han d’incloure dins dels expedients administratius 
corresponents. No seran preceptius els processos participatius als quals fa referència la 
lletra d) de l’apartat anterior si, prèviament s’ha fet un procés participatiu sobre el 
planejament general o el document que li dona cobertura. 

 
 

8.13.Article 37.1  Concepte d’òrgan de participació. Tretzena.- 

Esmena d’addició 
 

“ Els òrgans de participació són els mitjans de trobada entre la ciutadania i l’Ajuntament per 

informar, debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les 

actuacions municipals” 

 

Tal  com  ja s’ha exposat en l’esmena primera i desena, entenem  que el dret a intervenir ha 

venir acompanyat del dret a tenir a l’abast la informació necessària per  poder  participar.  

Sense  informació  no  hi  ha  possibilitat  de  participar  amb equitat  i  igualtat  de  condicions,  

i  per tant,  considerem  que  aquesta  dret  a la 

informació ha de veure’s reflectit en la norma. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

Es proposa un nou redactat de l’article 37 que respongui aquestes al·legacions:  
  
  

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

 

 

 

8.14. Article 42.1 Funcionament  dels òrgans de participació. 

Catorzena.- Esmena d’addició 
 

“Els  òrgans  de  participació  s’han de reunir almenys  3 cops l’any  o les vegades que 



s’estableixi en el seu reglament de funcionament” 

 

Per garantir que qualsevol òrgan de participació funciona i es útil a la ciutadania cal   garantir   

la   continuïtat,   una   periodicitat   adequada,   retorn,   accés   a  la informació.  Resulta  

impossible  garantir-ho  sense  una  periodicitat  que  permeti fer seguiment i donar continuïtat 

al debats i al treball organitzat. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

 
Justificació: 
Incrementant el nombre de reunions mínimes a l’any no es millora el funcionament dels 
òrgans. És més convenient i prudent establir una sessió mínima anual i deixar que la mateixa 
autonomia de l’òrgan i les seves dinàmiques internes determinin el nombre de sessions que 
realitzaran anualment, és la dinàmica ordinària de les organitzacions socials: una assemblea 
anal quan menys. Cal recordar també que l’èmfasi en el treball dels òrgans s’ha de posar en els 
grups de treball, que és l’espai més adient per treballar temes concrets.  
 

 

8.15. Article 42.2.Quinzena.- Esmena de modificació 
 

“Poden  ser  convocats  a  petició  d’una  tercera  part  dels  seus  o  de  les  seves membres,  en 

el qual cas el president o la presidenta o, en defecte d’aquests, el vicepresident  o la  

vicepresidència  haurà  de  tramitar  la  convocatòria.  Per a  la seva vàlida constitució, es 

requereix l’assistència d’un mínim  d ’una  tercera  part  d’una   cinquena   part   dels   seus   o  

de  les  seves  membres,  sempre   que  la convocatòria  s’hagi fet almenys amb deu dies 

d’antelació” 

 

Per garantir el no bloqueig de l’òrgan creiem que cal rebaixar el nivell mínim de quòrums  per  

evitar  que  la  manca  de  quòrum  suficient  impossibiliti  l’acció  de l’òrgan i penalitzi als 

ciutadans que si volen participar. Volem evitar que els que no participen  o no troben al·licients  

a  continuar participant  limitin o bloquegin 

qualsevol òrgan de participació. 

 

 

8.16. Article 42.6. Setzena.- Esmena d’addició 
 

“Igualment els òrgans competents  de l’Ajuntament  han de donar resposta a les propostes o 

peticions presentades pels òrgans de participació  en un termini d’un mes, sense prejudici del 

que preveu la regulació de cada òrgan en concret, o garantint  que la reben tots els membres 

de l’òrgan.” 

 

Garantir el retorn de la informació i de la interlocució de la ciutadania amb les institucions   i  

diferents  òrgans  i  canals  municipals  es  bàsic  per  poder  donar continuïtat  a  la  tasca  de  

qualsevol  òrgan  i  fonamentar  una  participació  de qualitat. Cal garantir i evitar que els 

processos s’eternitzin i els retorn restin inconcrets  en el  temps.  Cal  garantir  també que 



aquests  retorn es produeix  en forma  adequada per garantir la adequació de la mateixa al 

ciutadà. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR LES AL·LEGACIONS.  

 
Justificació: 
La reducció del percentatge de membres col·labora a donar més agilitat als òrgans. D’altra 
banda l’establiment d’un termini mínim per convocar les sessions ajuda a millorar el seu 
funcionament. En el mateix sentit determinar un temps concret per donar respostes. 
 
Es proposa una nova redacció de l’article 42: 
 

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

 
 

 

 

 



8.17. Article 44  Compareixença dels responsables municipals 

davant dels òrgans de participació. Dissetena.- Esmena de 

modificació 
 

“Els responsables tècnics i polítics municipals han de comparèixer davant dels respectius òrgans 

de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria absoluta per majoria simple dels 

seus o de les seves membres perquè aquells expliquin alguna actuació concreta [... ]” 

 

Per garantir el no bloqueig de l’òrgan, demanar la majoria absoluta pot suposar massa 

exigència i conduir al bloqueig i impossibilitat de prendre acords. Penalitzant  en darrer  terme  

aquells  ciutadans  o entitats  que si han participat, creiem que amb la majoria  simple dels  

presents es necessari si es garanteix el quòrum  necessari per prendre decisions i desenvolupar  

l’òrgan amb normalitat. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

Justificació:  

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

Article 44 

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

 

8.18. Article 44. Divuitena.- Esmena d’addició 
 

“[...] Aquesta compareixença s’ha de produir en un termini màxim d’un mes des de la recepció 

de la sol·licitud i la representació política no serà en cap cas delegable  en comissionats  o 

directius”. 

 

Cal garantir la representació  política  davant la ciutadania . En primer terme per la  necessitat  

de  garantir  que l’òrgan té els interlocutors  necessaris  per que la tasca realitzada pugui 

esdevenir assumible per l’executiu. En segon terme per complir  les  expectatives   

d’interlocució  de  la  ciutadania   i  potenciar  el  nexe d’unió entre representants  i 

representats  a traves de la interlocució directa. 

 

Creiem  que  es  important  complir les  expectatives  dels  ciutadans,  fonamentem el  nostre  



sistema  institucional  en una  democràcia  representativa,  i com a tal, creiem  que  aquesta  

representativitat  recau  en els  responsables  polítics  no en els tècnics, directors  o 

comissionats.  La representació  política  dels regidors  no es delegable  ni es desitjable  que ho 

sigui, per tant, cal garantir sempre la seva presencia  per  dotar  de  legitimitat  els  òrgans  de  

participació  ciutadana  a  la 

ciutat. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 

 

Justificació: 

 

Els Comissionats i Comissionades són nomenats per l’alcalde o alcaldessa i tenen la< 

consideració de responsables polítics, raó per la qual es mantenen en el redactat de l’article 45 

que es proposa:. 

Article 44 

Compareixences dels responsables municipals davant els òrgans de participació 

Els i les  responsables polítics municipals han de comparèixer davant els respectius 

òrgans de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria simple dels seus o de 

les seves membres perquè aquells expliquin alguna actuació concreta relacionada amb 

l’objecte o sector propi del mateix òrgan. Quan sigui necessària una explicació de 

caràcter més tècnic, poden assistir amb la persona responsable tècnica competent. 

Aquesta compareixença s’ha de produir en un termini màxim de trenta dies des de la 

recepció de la sol·licitud. 

 

 

8.19. Article 45  La Presidència i les Vicepresidències. 

Dinovena.- Esmena de modificació 

 
 

“La Presidència i les Vicepresidències” 

 

Als   Consells   de   barri   proposem   la   creació   de   dos   vicepresidències ,  com exposarem 

més  endavant,  cal deixar constància  doncs en el títols dels epígrafs on es desenvolupen. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. La possibilitat que existeixi més d’una Vicepresidència, 

fet constatat en el Consell de Ciutat des de fa temps, és útil per al millor funcionament dels 

òrgans de participació i així es recull a l’article 45. La referència als Consells de Barri 

s’informarà més endavant en l’apartat corresponent. 

 

 

8.20. Article 45.1. Vintena.- Esmena de supressió 
 

“La  Presidència   dels  òrgans   de   participació   correspon   als  regidors  o  a  les regidores 



 o   òrgans   i   càrrecs   directius,   incloent -hi   els   comissionats   o comissionades,   

en  qui  delegui  l ’alcalde  o  l ’alcaldessa  ” 

 

Idem  esmena  divuitena.  Insistir  en la  importància  de complir  amb les expectatives  dels  

ciutadans. Fonamentem el nostre sistema institucional en una democràcia  representativa,  i  

com  a  tal,  creiem  que  aquesta  representativitat recau en els responsables  polítics no en els 

tècnics, directors o comissionats. La representació  política  dels  regidors  no  es  delegable,  ni  

es  desitjable  que  ho  

sigui, per tant, cal garantir sempre la seva presencia de representant  polític per 

dotar de legitimitat els òrgans de participació ciutadana a la ciutat. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. No és necessari que el Reglament detalli les facultats de 

delegació que li pertoquen a l’alcalde o alcaldessa d’acord amb la normativa vigent. 

Es proposa el redactat següent de l’article 45.1: 

 

Article 45 

La Presidència i la Vicepresidència  

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

 

 

8.21. Article 45.2 La Presidència i les Vicepresidències. Vint-i-

unena.- Esmena de modificació 
 

“La Vicepresidència Primera ha de ser assumida per membres de l’òrgan que no tinguin la 

consideració  de membres de la corporació municipal o de personal al servei de l’Ajuntament  o 

qualsevol administració  pública [...]” 

 

Introduir   el   concepte    vicepresidència    primera   als   Consells   de   Barri   per 

desenvolupar  la creació d’una nova vicepresidència  de política de barri segona. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

 

Justificació: 

L’article 45.2 ja fa referència a Vicepresidències en plural, no cal numerar-les. En tot cas les 

al·legacions referides als Consells de Barri s0’informaran en l’apartat corresponent. 

 

 

8.22. Article 45.2 La Presidència i les Vicepresidències. Vint-i-

dosena.- Esmena d’addició 
 

“En els òrgans de participació d’àmbit territorial hauran de tenir una Vicepresidència Segona 

que serà assumida per un conseller municipal de la candidatura més votada al barri”. 



 

Proposem la creació de la figura de la vicepresidència  segona que ha de recaure en el 

conseller de la força amb representació al consell municipal més votada, a fi i efecte de donar 

una connexió polític-veïnal mes estreta entre veïns i representants polítics. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ en els termes que s’informen en l’apartat dels Consells 

de Barri. 

 

 

8.23. Article 46 Comissió Permanent. Vint-i-tresena.- Esmena de 

modificació 
 

“Tots   els   òrgans   de   participació    poden   han   de   dotar-se   d’una   Comissió Permanent  

o de Seguiment  amb les funcions i la composició que determinin els seus reglaments  

respectius. 

 

Creiem que a fi i efecte de crear un espai que garanteixi la comunicació, retorns, treball i 

preparació dels diferents òrgans de participació es fa necessari instaurar una Comissió 

Permanent o Comissió de Seguiment a tot òrgan de participació a fi i efecte de generar una 

periodicitat i òrgan de treball i organització més eficaç 

i eficient. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. L’existència d’una Comissió Permanent a tots els òrgans 

de participació pot col·laborar a millorar el seu funcionament. Es proposa modificar l’article 46 

en aquest sentit amb el redactat següent: 

 

Article 46 

Comissió Permanent 

Tots els òrgans de participació han d’escollir una Comissió Permanent amb les funcions i 

la composició que determinin els seus reglaments respectius 

 

 

8.24. Article 47 Secretaria i actes de les sessions. Vint-i-

quatrena.- Esmena d’addició 
 

“Els òrgans de participació han de comptar amb una secretaria, que aixeca acta dels debats 

celebrats en el si de l’òrgan de participació. L’acta és publica a la plataforma  digital  abans 

d’un mes per al coneixement  general  i es fa arribar a tots els membres de l’òrgan i per, si és 

el cas,   recollir aportacions o comentaris de qualsevol persona que hi pugui estar interessada.” 

 

Tal  com  s’ha  exposat  a  les  esmenes  primera,  desena,  tretzena  i  setzena,  es tracta  de  

garantir  la  necessitat  de  garantir  els  retorns  en temps  i  forma  a la totalitat  dels  

membres  d’un  òrgan  de  participació  per facilitar  la  informació  i que puguin treballar-la i 



accedir-hi. 

 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

 

Es comparteix el raonament i es proposa el redactat següent: 
 

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

 
 

 

8.25. Article 52.1a) Composició del Consell de Ciutat. Vint-i-

cinquena.- Esmena de supressió 
 

“L’alcalde o l’alcaldessa, que n’ocupa la Presidència, la qual pot ser delegada en un regidor o en 

una regidora  o òrgan o càrrec directiu, incloent els comissionats o  c om i ssi onade s”  

 

Tal   com  s’ha   exposat  ja  a  les   esmenes   divuitena  i  vintena,  es  tracta  de fonamentar la 

obligatorietat de que la presidència dels òrgans de participació sempre ha de estar en mans  

d’un representant  polític electe i no es delegable 

en directors,  tècnics o comissionats. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  La importància que el Consell de Citat té en el sistema 

de participació dissenyat per aquest ¨Reglament aconsella que la presidència d’aquest òrgan 

correspongui a l’alcalde o alcaldessa que pot delegar en qualsevol altre membre de la 

Corporació. 

 

Es proposar modificar l’article 52.1 a) amb el redactat següent: 

Article 52 

Composició del Consell de Ciutat 

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

a) L’alcalde o l’alcaldessa, que n’ocupa la Presidència, la qual pot ser delegada en un 

altre membre de la corporació municipal.  

 

 

8.26. Article 55.2a) Vint-i-sisena.- Esmena de supressió 
 

“La  Presidència,  que  correspon  al  president  o  a  la  presidenta  del  Consell  de Ciutat. Es pot 



delegar la presidència de la Comissió Permanent en el regidor o la regidora   que   tingui   

atribuïdes   les  competències  en  matèria  de  participació ciutadana   o  en  òrgans  o  càrrecs  

directius,   incloent -hi  els  comissionats   o comissionades”  

 

Ja expressat en les esmenes divuitena, vintena i vint-i-cinquena. Reforçar de nou la  necessitat  

que  la  presidència   dels  òrgans  de  participació  se mpre  ha  de recaure en un representant  

electe per la ciutadania. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. Incorporant els Comissionats i 

Comissionades com responsables polítics. Es proposa la redacció de l’article 55 següent: 

 

Article 55 

Comissió Permanent del Consell de Ciutat 

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

2. La Comissió Permanent està formada per: 

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

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

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

 

 

8.27. Article 57.4. Vint-i-setena.- Esmena de supressió 
 

“Es  poden formular  com a màxim dues propostes  d’acord al Consell Municipal per sessió del 

Consell de Ciutat, les quals han de ser trameses a aquell a través del seu vicepresident o de la 

seva vicepresidenta” 

 

Creiem  que  no  cal  d’entrada  limitar la  utilització  dels  mecanismes  de participació i 

incidència de que dota aquest reglament a la ciutadania. Serà l’ús i desplegament  d’aquesta  

normativa  la  que  ens  permetrà  revisar-ho  i  acabar d’ajustar-ho. Creiem que no cal posar 

limitacions als òrgans participació a l’hora d’interlocutar  amb els òrgans de representació  

política. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

 

Justificació: 



Com s’ha dit, les funcions dels òrgans de participació han de quedar suficientment regulades 

per evitar confusions i facilitar la seva realització. En una primera fase de desplegament 

d’aquest nou sistema de participació definit al reglament, és prudent delimitar el nombre de 

propostes que el Consell de Ciutat pot fer. La previsió de la Disposició Final Quarta permetrà 

revisar si són poques o moltes, però d’entrada cal establir un màxim. 

 

 

8.28. Article 58.2 Sessió anual del Consell de Ciutat sobre l’estat 

de la ciutat. Vint-i-vuitena.- Esmena de supressió 
 

 “Per   tal   de   no   reproduir   el   debat   propi   del   Consell   Municipal ,   en   aquestes 

sessions  anuals  els o les representants  dels  grups municipals  en el Consell de  Ciutat   

actuen  com  a mers  observadors   sense  veu”  

 

Per analogia  amb  el  desenvolupament  a  Consell  Plenari  quan la Sindica  de la Ciutat  exposa  

el  seu  Informe  Anual,  creiem  que  els grups  han de posicionar i emetre la seva opinió 

política de qualsevol dels temes exposats . 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant l’argument presentat. Es proposa el redactat 

següent de l’article 58: 

 

Article 58 

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

S’ha de fer una sessió anual del Consell de Ciutat sobre l’estat de la ciutat, en la qual el 

govern municipal ha de retre comptes sobre l’any finalitzat i ha de presentar les 

actuacions previstes per a l’any següent. 

 
 

8.29. Article 59 Els Consells de barri. Vint-i-novena.- Esmena de 

modificació 
 

“El  Consell  de  Barri  és  l’òrgan  de  participació  territorial  i  expressió  política bàsica en 

totes les qüestions referents al barri i d’enfortiment comunitari.[...]” 

 

Considerem els  barris  com a unitat bàsica d’incidència política i de participació dels  veïns  i  

les  veïnes.  Des  d’ERC  entenem  els  districtes  com  una desconcentració  administrativa  a 

mig desplegament cap a una descentralització política  real  i  per  tant,  com  demostra  la  

realitat  política  del  dia  a  dia,  la identificació  política  i  comunitària  dels  ciutadans  es  

amb  el  marc  amb el seu barri.   Els   veïns   s’identifiquen   amb  el  barri   i  es   el  seu  canal   

primari   de participació i incidència  en la vida publica  i comunitària.  Creiem doncs  que cal 

donar en aquest reglament la consideració d’òrgan de participació polític i comunitari als 

Consells de barri, entenem que cal aprofitar els canals reconeguts 

per la ciutadania i no imposar els que el s s’imposa l’administració per treballar. 



 

8.30. Article 60.1 Composició i funcionament  dels Consells de 

Barri. Trentena.- Esmena d’addició 
 

“El regidor  o la regidora del districte nomena dos vicepresidències. La primera 

vicepresidència  recau sobre un dels membre s del Consell definits en el present article,  

escollit  per  una  majoria  de  2/3  dels  o  de  els membres  del  Consell. Aquest càrrec ha de 

recaure en un ciutadà o ciutadana de consens, amb una trajectòria  reconeguda,  vinculada 

a la vida social i/o associativa de l barri. La segona  vicepresidència  recau  sobre  el  

conseller  municipal  de  la  llista  més votada en el barri.” 

 

Proposem la creació d’una nova vicepresidència  segona que recauria inicialment en la figura 

del conseller de districte de la força més votada en aquell barri, però que  amb  el  

desenvolupament   futur  de  la  normativa   d’elecció  directa  dels consellers  municipals  de  

districte  permetria  escollir  al  conseller  més  votat en aquell barri de manera que estretarem 

el vincle participatiu i representatiu del consell amb els seus representants, i ens aproparíem a 

un model de rendició de comptes  més pròxim i proper a la ciutadania. 

 

8.31. Article 61.2 . Àmbit d’actuació i desenvolupament de les 

sessions dels Consells de Barri. Trenta-unena.- Esmena 

d’addició 
 

“Les sessions s’estructuren  en quatre  blocs; en primer  lloc s’aborden els punts fixats a 

l’ordre del dia, on necessàriament  s’ha d’incloure el retorn i seguiment dels  acords  

adoptats  en  anteriors  Consells  de  barri;  al  segon  lloc  es  debat sobre  les  actuacions  del  

territori,  al  tercer  bloc,  s’informa  de  l’estat  dels processos  participatius,  consultes  

ciutadanes  i  iniciatives  ciutadanes  d’interès pel barri, i en quart lloc, s’obre un torn de 

paraules per a la lliure exposició de la ciutadania”. 

 

Volem garantir mitjançant la divisió en quatre blocs de les sessions dels Consells de barri que 

hi hagi continuïtat i retorn per poder desenvolupar una participació més  fidelitzada  i 

profunda  de la ciutadania.  Creiem que la rendició de comptes, el treball  programat i la 

capacitat d’incidència en els òrgans de participació per part de la ciutadania es garanteix per 

part de l’administració municipal posant a 

disposició de les veïnes un canals clars, informats, estables i útils . 

 

 

8.32. Article 61.3 (nou punt). Trenta-dosena.- Esmena d’addició 
 

“Tota la documentació  a tractar en el Consell de Barri serà posada amb 5 dies d’antelació a 

disposició de tota la ciutadania a traves d’un espai fix per cada Consell de Barri a la 

plataforma digital de participació  de l’Ajuntament” 



 

De nou cerquem amb aquesta  esmena garantir el retorn i accés a la informació dels  

membres  del consell i de la ciutadania com s’ha de com s’ha exposat a les esmenes primera,  

desena, tretzena  i setzena. 

 

Afegim  una  esmena  per  crear  un  espai  digital,  dins  de  la  plataforma  digital utilitzada   

per  l’Ajuntament  a  fi  i  efecte  de  `foment  de  la  participació,  per garantir un espai estable 

i a l’abast dels ciutadans per poder mantenir un vincle 

continuat i un accés a la informació necessari per poder participar. 

 

 

8.33. Article 61.3 (actual). Trenta-tercera.- Esmena d’addició 
 

“En  el  decurs  del  debat  del  Consell  de  Barri  els  ciutadans  i  ciutadanes  poden formular 

les preguntes i suggeriments  que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al  barri  les  quals  

hauran  de  ser  respostes  en un temps  màxim d’un mes.  Les sessions   son   obertes   a   tots   

els   ciutadans   i   ciutadanes   i   a  les  entitats   i associacions   del   barri,   les   quals   poden   

participar-hi   i   presentar   propostes oralment i per escrit les quals hauran de ser respostes 

pel canal demanat en un temps màxim d’un mes.” 

 

Com s’ha  exposat amb anterioritat,  l’objectiu d’aquesta  esmena  es garantir en temps  i  

forma  el  retorn,  en la  mesura  que  considerem  aquest  flux estable  és 

garant d’una participació de qualitat a curt, mig i llarg termini. 

 

 

 

8.34. Article 61.4 Trenta-quatrena.- Esmena de modificació 
 

“Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents bé del 

Districte  bé de l’Ajuntament,  els quals han de donar  resposta en menys d’un mes sobre 

quina és l’actuació que dura a terme al respecte. 

 

De nou, com s’exposa  en diferents  esmenes,  fem una proposta  en el sentit de garantir  un 

flux  estable d’informació  per garantir una participació de qualitat i 

eviti la sensació de retorn i distancia de l’administració municipal. 

 

8.35. Article 61.5. Trenta-cinquena.- Esmena d’addició 
 

“El  Consell  de  barri,  a  través  de  la  Comissió  de  Seguiment,  podrà  proposar elevar  a la 

Junta de Portaveus del Districte  incloure  punts en l’ordre dels dia del  Plenari.  Si  la  Junta  

no  ho  considerés  oportú,  s’hauria  d’argumentar  per escrit”. 

 

Proposta  d’un  mecanisme  d’accés  i  resposta  dels  dictàmens  i  propostes  dels Consells de 



barri als Plenaris de Districte. 

 

 

8.36. Article 62.1 Règim de sessions dels Consells de barri. 

Trenta-sisena.- Esmena de modificació 
 

“Els Consell de Barri s’han de convocar com a mínim   un  cop  l’any  3 cops l’any o quan  ho  

proposi  el  regidor  o  la  regidora  delegat  o  delegada  per  l’alcalde  o l’alcaldessa al 

districte, [...]” 

 

Per garantir que els òrgans de participació, i concretament els Consells de barri, esdevinguin 

òrgans de participació útil, propera i de qualitat creiem que es fonamental  establir una 

periodicitat fixa, estable i continuada. 

 

 

8.37. Article 62.1. Trenta-setena.- Esmena de modificació 
 

“[...]  una desena part  una tercera part dels consellers o de les conselleres que conformen el 

Consell de Districte o per iniciativa ciutadana” 

 

Els partits ja tenim altres canals de seguiment i oposició, per convocar un consell de   barri   

creiem  que  cal   reforçar  el  grau   d’exigència   per  part  dels   grups municipals, tot cercant 

la necessitat de que almenys siguin dos grups municipals els necessaris per convocar un 

Consell de barri. 

 

 

8.38. Article 62.1. Trenta-vuitena.- Esmena de supressió 
 

“[...]  una  quarta  part  dels  consellers  o  de  les  conselleres  que  conformen  el Consell  de 

Districte  o per iniciativa ciutadana d’acord amb el capítol 2 d’ aquest Reglament,  amb  un  

màxim  de  quatre  a  l’any  ” 

 

No volem  posar  límits  a la participació ciutadana,  creiem que es  parteix de la por a  morir  

d’èxit  en la  participació,  i  nosaltres  creiem que es  la contrari,  cal donar-li totes les eines a 

la ciutadania per trobar el punt just amb l’ús quotidià i ajustar  la  participació  i  els  canals  als  

usos  de  la  ciutadania .  Serà  l’ús  de  la 

ciutadania el que determinarà  el canal més eficaç d’incidència, i no a l’inrevés. 

 

 

8.39. Article 62.2. Trenta-novena.- Esmena de supressió 
 

“ Per  tal  de  no  fraccionar  debat s  i  abordar  situacions  que  superin  els  límits  d’un barri, 



a proposta dels presidents o de les presidentes dels Consells de barri, o de dos o més Comissions 

de Seguiment de Barri; poden o bé reunir-se conjuntament dos o més Consells de Barri, de 

manera ocasional o continuada, o bé abordar-se el debat a nivell de Districte.” 

 

A favor d’unir debats  i de fer consells  de barri amb temes compartits però com dèiem en 

l’esmena  anterior no volem posar màxims  a la participació ni topalls 

als canals de participació establerts per la ciutadania. 

 

 

8.40. Article 63.1 La Comissió de Seguiment dels Consells de 

Barri. Quarantena.- Esmena d’addició 
 

“Es   constituirà   una   Comissió   de   Seguiment   del   Consell   de   barri   que   serà 

l’encarregada  de  fer  el  seguiment  dels temes plantejats als anteriors Consells de Barri, de 

seguiment de la redacció de les actes i preparar l’ordre del dia de les següents sessions” 

 

Exposat en anteriors esmenes. Es cerca garantir els retorns com a estàndard necessari  per  

garantir  una  participació  de qualitat,  informada,  critica  i responsable. 

 

 

8.41. Article 63.2. Quaranta-unena.- Esmena de modificació 
 

“La comissió de seguiment del Consell de Barri, es constituirà  de manera flexible  

quatrimestralment  en cada barri, sota les següents premisses: [...]” 

 

Establim  un  regim  de  reunions  qualificat  a  fi  i  efecte  de  conferir  a  aquesta comissió  de  

seguiment  un  òrgan  estable  que  permeti  la  planificació,  retorn  i treball  d’una manera  

més  eficaç i enfortidora  de la participació als Consells de barri.  Enfortir  la  comissió  de  

seguiment  i  dotar-la  de  capacitat  de  treballa organitzat  i  planificat  en  el  temps  creiem  

que  ha  de  servir  per  dinamitzar, 

organitzar i fer mes eficaç l’òrgan de participació dels veïns i veïnes als barris. 

 

 

8.42. Article 63.2c). Quaranta-dosena.- Esmena de supressió 
 

 “Hi  pot  estar  representada la  ciutadania  inclosa  en  el  registre  Ciutadà ,  quan  el  seu  

nombre  al  barri  sigui  significatiu .”   

 

Creiem que es donar-li rellevància política i representativa a quelcom que no en té. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS. 
 



Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4. 
 
 

Secció 3 
Els Consells de Barri 
 
Article 60 
Els Consells de Barri. Definició 
 
El Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la 
ciutadana  en les qüestions que afecten al territori. Cada Consell de Barri té l’àmbit i la 
denominació establerta per acord del Consell Municipal. 
 
Tenen per finalitat ser canals de participació ciutadana en el desenvolupament de 
polítiques públiques de proximitat i convivència i afavorir la cohesió social i la millora de 
la qualitat de vida.  
 
Article 61 
Composició dels Consells de Barri 
 
1. El Consell de Barri està format pels o per les membres següents: 
a) El president o la presidenta del Consell de Barri, càrrec que és exercit pel regidor o per 
la regidora del Districte, subsidiàriament pot exercir la presidència el conseller o 
consellera de barri en qui delegui la presidència. i, en el seu defecte, pel president o per 
la presidenta del districte.  
b) Dues Vicepresidències. La primera nomenada pel regidor o la regidora del districte que 
ha de ser un ciutadà o ciutadana de consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada 
a la vida social i/o associativa del barri que hagi tingut el suport de 2/3 dels o de les 
membres del Consell.  La segona vicepresidència correspon al conseller o consellera de la 
llista més votada al barri en les eleccions municipals.  
c) Un conseller o consellera de districte de cada grup municipal. 
d) Les entitats i associacions del barri, els grups o plataformes existents i els ciutadans i 
ciutadanes, veïns i veïnes del barri que ho desitgin. 
 
2. També poden assistir amb veu però sense vot, el personal directiu així com els 
professionals d'equipaments i serveis públics vinculats al barri que el Districte determini, 
en el supòsit que aquest consideri convenient dita col·laboració. 
 
3. Actua de secretari o secretària el tècnic o tècnica de districte referent d’aquell barri.  
 
Article 62 
Convocatòria dels Consells de Barri 
 
1. Els Consells de Barri s’han de convocar pel seu president o la seva presidenta, com a  
mínim dues vegades l’any, una per semestre.  
 
2. Es poden convocar també quan ho proposi el president o presidenta, a iniciativa 
pròpia o a proposta de les vicepresidències, o una tercera part dels consellers o de les 
conselleres que conformen el Consell de Districte, o per iniciativa ciutadana d’acord amb 
el capítol 2 d’aquest Reglament, amb un màxim total de quatre a l’any. Les 



convocatòries periòdiques regulars s’han de planificar semestralment per facilitar el 
seguiment per la ciutadania.  
 
3. A proposta dels presidents o de les presidentes dels Consells de Barri, o de dos o més 
Comissions de Seguiment poden reunir-se conjuntament dos o més Consells de Barri, de 
manera ocasional o continuada. 
 
4. L’ordre del dia s’acorda a la Comissió de Seguiment convocada, almenys 15 dies abans 
de la sessió del Consell de Barri, a partir de les propostes de les persones que en formen 
part. Qualsevol membre del Consell de Barri pot proposar punts a l’ordre del dia amb 
una antelació mínima de tres dies abans de la comissió de Seguiment la qual decidirà al 
respecte.. 
 
5. Juntament amb la convocatòria s’ha de lliurar un formulari perquè les persones 
interessades en intervenir en la sessió puguin anunciar prèviament el contingut de la 
seva intervenció, remetent aquest formulari a la Comissió de Seguiment fins dos dies 
abans de la realització de la sessió. 
 
6. La documentació relativa als temes a tractar i el formulari per fer intervencions ha 
d’estar a disposició de totes les persones interessades, en l’espai web, al menys cinc dies 
abans de la realització de la sessió. 
 
7. Es garanteix la publicitat dels Consells de Barri i la pedagogia en el foment de la 
participació, mitjançant una àmplia difusió de les seves convocatòries en centres 
escolars, centres de salut i equipaments en general dins del seu àmbit territorial 
d'influència. 
 
Article 63 
 
Funcionament de les sessions dels Consells de Barri 
 
1. Les sessions s'estructuren en quatre blocs: 
a) En el primer, la representació municipal fa el retorn, si s’escau, de les propostes i 

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

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

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

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

 
2. En aquest últim bloc, les persones representants d’entitats i els ciutadans i ciutadanes 
poden formular les preguntes i suggeriments que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al 
barri. Intervenen en primer lloc les persones que han presentat prèviament el contingut 
de la seva intervenció i posteriorment la resta de persones interessades, distribuint el 
temps de cadascuna en funció del nombre de peticions de manera que la sessió no tingui 
una durada superior a les dues hores i mitja. 



 
3. Totes les peticions i propostes que presentin aquestes persones han de ser contestades 
en un termini màxim de 30 dies mitjançant comunicació a la persona que les ha 
presentat la qual ha de donar les seves dades personals de contacte. 
 
4. Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents bé del 
Districte bé de l'Ajuntament, els quals han de donar resposta sobre quina és l’actuació 
que duran a terme al respecte, per escrit i en un termini màxim de 2 mesos. 
 
5. Si el Consell de Barri aprova per una majoria de ⅔ de les persones assistents que 
s’inclogui algun punt a l’ordre del dia del Plenari del Districte, la Comissió de Seguiment 
ho ha de sol·licitar a la Junta de Portaveus i si ho rebutja l’ha de fonamentar per escrit.  
Igualment, el Consell de Barri, a través de la Comissió de Seguiment, pot proposar a la 
Junta de Portaveus del Districte incloure punts en l’ordre del dia del Plenari per acord de 
les 2/3 parts de les persones assistents. Si la Junta no ho considerés oportú, caldria 
argumentar-ho per escrit”. 
S’ha de garantir el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels Consells 
de Barri.  
 
Article 64 
La Comissió de Seguiment dels Consells de Barri. Composició i funcions 
 
1. Cada Consell de Barri ha de constituir una Comissió de Seguiment amb les funcions 
següents: 
a) Elaborar l’ordre del dia de les sessions del Consell de Barri 
b) Garantir la redacció de les actes que han d’estar finalitzades en un termini màxim de 

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

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

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

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

 



 
 

8.43. Article 65.1 . Quaranta-tresena - Audiències  públiques o 

fòrums  ciutadans. Esmena d’addició 
 

“[...] En el cas dels districtes està regulada per les Normes Reguladores del Funcionament dels 

Districtes i pels reglaments de cada districte però en cap cas el seu número  serà inferior al 

número de Consells de Districtes.” 

 

Volem  garantir  amb  aquesta  esmena  que  l’òrgan  no  perd  la  seva  utilitat  i essència  com  

a  òrgan,  conferint-li   un  lligam  o  possibilitat  de  traducció  en iniciativa política. Tot 

garantint la continuïtat i periodicitat en el temps. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  

 

Justificació: 
 
Les Audiències Públiques de Districte, com s’ha indicat anteriorment, es regulen pel Reglament 
d’Organització i Funcionament dels Districtes i no pot ser modificades per aquest Reglament 
de Participació Ciutadana. En tot cas, i a efectes únicament de debat, no és convenient 
determinar temes monogràfics per a les audiències públiques perquè poden variar durant el 
temps i esdevenir obsolets. El sistema previst al reglament atorga una gran capacitat d’acció a 
la iniciativa ciutadana per poder promoure aquestes audiències. 
 
 

 

8.44. Quaranta-quatrena.- Esmena de supressió Article 65.2 
 

“  L’alcalde  o  l’alcaldessa  o  per  delegació  seva,  el  regidor  o la regidora  amb competència  

en la matèria,  o òrgan  o càrrecs directius, inclosos comissionats o comissionades[...]” 

 

Tractat  en  esmenes  anteriors,  es  tracta  de  garantir  sempre  la  presencia  d’un 

representant electe als diferents òrgans de participació, i evitant que el seu lloc sigui delegable 

en personal tècnic, director i comissionat. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. D’acord amb els arguments realitzats anteriorment en 

articles similars. Es proposa na nova redacció de l’article 66 (abans 65): 

 

Article 66 

Audiències públiques  

1.L’audiència pública, prevista a l’article 31 de la Carta Municipal, tant d’àmbit ciutat 
com de districte, és la trobada en una data determinada dels o les responsables 
municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i 
debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o 



programa d'actuació. Es pot realitzar a través de la plataforma digital quan sigui 
possible, si així es demana. En el cas dels districtes està regulada en la seva composició, 
funcions i convocatòria per les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i 
pels reglaments de cada districte. 

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

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

 

 

 

8.45. Article 70.2 Àmbit territorial  de les consultes ciutadanes. 

Quaranta-cinquena.- Esmena d’addició 
 

“Excepcionalment,  es poden convocar consultes ciutadanes d’àmbit de districte  i de  barri,   si  

l’afectació   del   resultat  és  tan  singular  que  es  pot  determinar clarament aquest àmbit 

territorial.” 

 

 

Des d’ERC creiem que cal establir el barri com a unitat mínim de consulta ja que creiem que es 

al barri on resideix la unitat mínima on la ciutadania es sent identificada,  Creiem que  la  

traducció  d’aquesta  identificació  es vehicula políticament  dotant-los  de la capacitat de ser 

consultats com a veïns d’un barri concret. Entenem el barri com a unitat política mínim pels 

veïns i veïnes que perceben el Districte mes com unitat administrativa que com a unitat 

política. Creiem doncs  que can prioritzar els canals  o mitjans  que els veïns identifiquen con 

útils i propers per afavorir la participació de la ciutadania en l’esfera que els es més propera  i 

comuna. 

 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ .  

 

Justificació:  
 
La unitat mínima de la ciutadania amb drets polítics és la secció censal que és la que s’utilitza 
per determinar els col·legis electorals i les meses de votació en les eleccions. En moltes 
ocasions, la gent s’identifica més amb el carrer o la plaça que amb el barri.  
 
El concepte “barri” com àmbit territorial amb poder polític no existeix. Els barris són espais 
naturals de relació i acció política i comunitària però el debat i les decisions sobre les polítiques 
que afecten a les persones que hi viuen no es poden prendre únicament en aquest àmbit 
territorial.  
 



Si es consideren els barris com a unitat política caldria replantejar la descentralització de la 
ciutat i en lloc d’escollir consells de districte directament per la ciutadania, escollir consells de 
barri. La qual cos portaria a 73 unitats polítiques a la ciutat. Cal dir també que no hi ha cap 
precedent en cap país democràtic d’aquest nivell de microdescentralització.   
 
 

 

8.46. Article 72.1. Quaranta-sisena. Esmena de modificació 
 

“Els  resultats   de  les  consultes   no  vinculen  s’eleven  al  Consell  Municipal  o Consell de 

Districte, on els grups municipals hauran de manifestar el seu capteniment  per  que  s’aprovi  

l’acord  corresponent,  indicant  si accepten o no els seus resultats” 

 

Les consultes promogudes per la ciutadania han de ser debatudes en darrera instancia al 

Consell Municipal on els grups municipals hauran de posicionar-se davant d’un determinat 

resultat i el govern expressar públicament el seu posicionament  polític efectiu respecte  el 

compliment  de la consulta ciutadana i 

el resultat de la mateixa. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant els arguments presentats. Es proposa 

modificar l’article 72 (ara 94, amb la nova ordenació dels articles) amb el redactat següent: 

 

Article 94  

Efectes de les consultes ciutadanes 

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

municipals puguin manifestar el seu posicionament, al respecte. Aquest trasllat s’ha de 

produir dintre dels dos mesos posteriors a la celebració de la consulta, sens perjudici dels 

terminis establerts en el Reglament Orgànic Municipal. Posteriorment, l’Ajuntament ha 

d’informar la ciutadania de quina serà la seva actuació amb relació al resultat que hagi 

obtingut.  

2. No s’exigeix un mínim de participació en la consulta ciutadana perquè es prengui en 

consideració el seu resultat. 

 

 

8.47. Article 73.3a) Promoció  de les consultes ciutadanes. 

Quaranta-setena.- Esmena de modificació 
 

“A  2/5 parts una majoria simple dels o de les membres del Consell Municipal” 

 

Apostem   per   que   la   promoció   d’una   consulta   ciutadana   a   proposta   dels 

membres   del  Consell  Municipal  tingui  al  menys  una  majoria  simple  pel  seu 

desplegament. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  Aquesta proposta és més restrictiva i es considera 



que no és necessari perquè en tot cas haurà de passar per acord de ⅔ del Ple Municipal. 

 

 

8.48. Article 74.1 Acord d’aprovació de les consultes 

ciutadanes. Quaranta-vuitena.- Esmena d’addició 
 

“Correspon al Consell Municipal i als Consells de Districte, quan l’àmbit de la consulta  sigui  

districte  o barri,  ratificar les consultes ciutadanes  si compleixen amb els requisits exposats 

en l’article 71.3 d’aquest  mateix reglament .” 

 

Creiem que ni el Consell Municipal ni el Consell de Districte han de posicionar-se prèviament  

al desenvolupament d’una consulta sorgida de la ciutadania.  Un cop recollides les signatures i 

passat el filtre de l’article 71.3 (evita NIMBY’s i atacs a drets fonamentals) el Consell Plenari, 

cercant el foment de la participació, el que ha  de  fer es ratificar l’inici de les  mateixes,  en 

cap, evitar-les  o tenir potestat política per coartar les consultes nascudes i vehiculades per la 

ciutadania sinó es que incompleixen l’article 71.3 d’aquest mateix Reglament. Defensem que 

en aquesta cas haurà de ser govern municipal qui justifiqui i posicioni legal i políticament  

aquesta  impossibilitat  per vulneració dels  drets  fonamentals,  i en tot  cas  seran  els  

Consells  Municipal s  de  ciutat  i  districte  els  encarregats  de 

ratificar la consulta si aquesta s’adequa a la normativa. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  Per a una millor regulació es proposa un 

nou redactat de l’article 74: 

 

Article 74 

Acord d’aprovació de les consultes ciutadanes 

1. Correspon al Consell Municipal aprovar les consultes ciutadanes. Si són d’àmbit 

districte, cal, prèviament, informe del Consell de districte sobre la seva procedència. 

2. Aquest acord requereix l’aprovació dels dos terços dels o de les membres del Consell 

Municipal i ha d’incloure, com a mínim, el text de la pregunta o preguntes o proposta o 

propostes sotmeses a votació, les persones cridades a participar-hi i l’àmbit territorial en 

el qual s’hagi de realitzar la consulta. 

3. Quan la consulta provingui d’una iniciativa ciutadana de les previstes a l’apartat 2 

lletra f) de l’article 8 que hagi recollit les signatures vàlides suficients, el Consell 

Municipal només pot denegar, per majoria simple la seva realització si no s’adequa a 

l’ordenament jurídic. 

4. En el moment d’aprovar la consulta ciutadana, els grups municipals  poden manifestar 

si acceptaran els resultats, indicant, si és el cas, els termes de la seva acceptació. 

5. L’acord d’aprovació de la consulta ciutadana s’ha de publicar al diari oficial que 

correspongui i al web municipal. 

6. El Consell Municipal ha d’acordar també, per majoria, el nom de les persones que 

proposa que formin part de la Comissió de Seguiment de la Consulta,  d’acord amb allò 

que estableix l’article 89 d’aquest Reglament. 

 



 

8.49. Article 74.2. Quaranta-novena.- Esmena de modificació 
 

“Aquest acord requereix   l ’aprovació  dels  dos  terços  del s  o  de  les  membres  de  la   

corporació  la ratificació  del  Consell  Municipal  o del Consell  de Districte  quan l’àmbit de la 

consulta sigui el districte o el barri” 

 

Com  ja  s’ha  expressant  en esmenes  anteriors,  creiem que  el  Consell  Plenari, cercant el 

foment de la participació, ha de inhibir-se de posicionar-se i limitar-se a ratificar l’inici de les 

mateixes tant si son a nivell de ciutat per part del Consell Municipal,  com  si  ho es  a  nivell  de  

barri  o Districte,  on es  farà  per part  de l Consell de Districte 

 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  En els termes indicats a l’al·legació 8.48 

anterior. 

 

 

8.50. Article 80.1 Documentació  pública. Cinquantena.- Esmena 

de modificació 
 

“S’han   de   publicar   a  la  plataforma   digital   tots  els   informes   tècnics    més importants 

relacionats amb la consulta [...]”. 

 

Creiem  que  s’ha  de  publicar  i  donar  accés  a  tota  la  informació  disponible  i restar-li 

aleatorietat política  a l’article. La informació,  documentació i convocatòries  han de ser 

accessibles en tot moment i en la seva totalitat. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 

 

Justificació: 

És difícil determinar aquesta totalitat de documents perquè sempre es pot considerar 

necessari algú que no s’hagi previst. Es proposa mantenir el criteri d’informes “més 

importants” i preveure la possibilitat de reclamar més documents a proposta ciutadana, de la 

comissió de seguiment, del qualsevol grup municipal.  

Es proposa la modificació de l’article 80: 

 

Article 80 

Documentació pública 

S’han de publicar a la plataforma digital: 

a) Els informes tècnics, així com la documentació rellevant, relacionada amb l’objecte de 

la consulta, almenys quinze dies abans del inici del període de debat públic. 

b) La informació sobre els actes organitzats durant el període de debat públic i els 

resultats d’aquests actes. 



c) Els informes de la Comissió de Seguiment i de la Comissió d’Empara sobre les diverses 

qüestions que se li plantegin en relació a la consulta. 

 

 

8.51. Article 93.1 Màxim de consultes ciutadanes  Cinquanta-

unena.- Esmena de modificació 
 

“Si no s’estableix  el període  indicat a l’article següent,  durant cada any natural només  es  

poden  celebrar  un màxim  de  tres  consultes  ciutadanes.  A  aquests efectes una consulta 

múltiple compta com a una única consulta  es tendirà a agrupar  les consultes mitjançant les 

consultes múltiple”. 

 

No creiem que inicialment s’hagi de limitar el número de  consultes,  una ciutat amb 10 

districtes i 72 barris creiem que no cal limitar el número de consultes i l a participació  de  la  

ciutadania  d’entrada.  Podem  caure  sinó  en  el  contrasentit d’haver de prioritzar barris, 

problemàtiques  o àmbits i caure en un problema de col·lisió de drets. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 

 

Justificació:  

Els canals de democràcia directa són importants i necessaris per contribuir a consolidar el 

sistema democràtic. Tot i així, cal cridar a la ciutadania a votar amb una certa lògica i previsió. 

És en aquest sentit que per economia de temps i de recursos és convenient limitar-les a un 

màxim a l’any.  

L’article 9 de la llei 10/2014 de Consultes Populars no referendàries i d’altres formes de 

participació ciutadana estableix també un màxim de tres l’any. En aquesta primera fase de 

desplegament d’aquest canal de participació poc experimentat a Barcelona i a casa nostra, és 

prudent establir cauteles per evitar la seva banalització i mala praxi. En tot cas sempre es 

podrà modificar aquest límit d’acord amb la Disposició fina quarta.  

 

8.52. Article 95.1. Cinquanta-dosena.- Esmena d’addició 
 

“La ciutadania té dret a fer arribar a les autoritats municipals les comunicacions que consideri 

oportunes sobre el funcionament dels serveis públics o l’estat de la ciutat.  L’Ajuntament  ha  

d’informar  sobre  la  tramitació  que  els  doni  i  donar resposta en un termini màxim de 30 

dies” 

 

En  la  mateixa  línia  exposada  en  esmenes   anteriors,   l’objectiu  cercat  es  la garantia  el 

retorn en temps  i forma  com a estàndard basic per una participació de qualitat i sostinguda 

en el temps. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant els arguments indicats. Es proposa la redacció 



següent de l’article 95.1: 

 

Article 95 

Suggeriments, incidències i queixes de la ciutadania sobre el funcionament dels serveis 

públics 

1. La ciutadania té dret a fer arribar a les autoritats municipals les comunicacions que 

consideri oportunes sobre el funcionament dels serveis públics o l’estat de la ciutat. 

L’Ajuntament ha d’informar sobre l’estat de la seva tramitació i  ha de donar resposta en 

un termini màxim de trenta dies.  

 

 

8.53. Article 105.1b). Cinquanta-tresena.- Esmena d’addició 
 

“Per  als  òrgans  de  participació:  anunci  de  les seves  reunions,  tota la documentació  a 

tractar, l’ordre del dia i els actes de les sessions” . 

 

Els  espais  habilitats  a la plataforma  digital  pels  òrgans  de participació han de garantir  

també  el  accés  a  la documentació  i informació generada  i necessària per participar en els 

diferents òrgans. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant els arguments indicats. Es proposa la redacció 

següent de l’article 105.1 

 

Article 105 

Continguts mínims de la plataforma digital. 

1. Els continguts mínims de la plataforma digital són els següents: 

a) Per als processos participatius ha de garantir com a mínim: obrir comentaris, la 

convocatòria pública per a les trobades presencials i registres públics de reunions, 

col·lecció de l'apartat de propostes i una secció de suport a propostes. 

b) Per als òrgans de participació: anunci de les seves reunions, l'ordre del dia i els actes 

de les sessions, així com la documentació rellevant que es pugui aportar en cada cas. 

c) Per a les iniciatives ciutadanes:  facilitar la difusió de les propostes admeses a tràmit 

així com  la recollida de signatures quan estigui garantida la identitat de la persona 

signant. 

d) Per a les consultes ciutadanes, un espai clar i diferenciat que permeti l’accés a la 

informació relacionada i, quan sigui possible, el vot electrònic. 

 

 

8.54. Cinquanta-quatrena.- Esmena d’addició 
 

3.   En   el   mateix   termini   d’un   any,   cal   iniciar   la  revisió  de  les  Normes Reguladores 

de Districte i la normativa a fi i efecte de garantir l’elecció directa de consellers municipals  

de Districte. 

 



Donat  que  actualment   els   òrgans   de  participació  ciutadana  es  regulen  en normatives  

diferents,  creiem  que  el  procés  de  reforma  de  la  participació  no estarà tancat fins que 

s’entomi la revisió de les Normes reguladores de Districte i   s’entomi   la   regulació   de   

l’elecció  directa   dels   consellers   municipals   de Districtes. 

 

Per  Esquerra  republicana   de  Catalunya  es  fonamental   l’elecció  directa  dels consellers 

municipals de Districte en al mesura que considerem que avancem la descentralització  política  

real  i  apropem  representants  i  representats.  Creiem que es una figura cabdal per crear 

aquest vincle de relació, assumpció de responsabilitats  i proximitat a la ciutadania,  necessari 

per fer política de servei 

amb els barris i les veïnes i veïns. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. Acceptant els arguments indicats, però 

amb un termini de divuit mesos per assegurar la seva realització El redactat proposat és el 

següent: 

 

Disposició final cinquena 

Modificació de les Normes reguladores del funcionament dels districtes. 

El Govern municipal promourà la modificació de les Normes Reguladores del 

funcionament dels districtes, aprovades definitivament pel Plenari del Consell Municipal 

el 28-09-2001 per tal que, en un termini màxim de divuit mesos comptats des de 

l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es pugui presentar a l’aprovació del Consell 

Municipal. 

 

8.55. Cinquanta-cinquena.- Esmena d’addició 
 

4. Renovades  les Normes Reguladores  de Participació  Ciutadana i les Normes Reguladores  

de  Districte  que  se’n  deriva,  s’iniciarà  el  procés  d’unificació  de tota  la  normativa  de  

participació  en un sol  reglament  de  participació  de  la ciutat 

 

Creiem que es necessari disposar d’una normativa de participació ciutadana unificada en un 

únic reglament que permeti a la ciutadania un accés clar a tot el mapa d’òrgans de participació 

existents a la ciutat. La simplificació i claredat de l’accés   a  la  normativa,   son  juntament   

amb  els  requeriments   d’accés   a  la informació  i  al  retorn,  que  hem  vingut  esmenant  en  

diferents  articles  de  la normativa, pilars basics pel foment d’una participació ciutadana de 

qualitat permanent. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Amb el redactat següent 

 
Disposició addicional cinquena 
Compilació de les normes de participació 
L’ajuntament ha de promoure la compilació de les normes que afecten la participació per 
facilitar la seva utilització. 

 
 


