
7. Ciutadà a títol individual 
 

7.1. Al·legació a l'art.1 incorporant un art.1.3 
 
"Els dubtes que puguin plantejar-se en l'aplicació de les prescripcions d'aquestes Normes s'han 
d'interpretar sempre de manera que prevalgui la solució que asseguri la màxima participació, 
publicitat i informació de les actuacions polític-administratives." 
(En l'anterior normativa ja apareixia en el art.l.2 i ara el mateix text l'han desplaçat al paràgraf  
final del preàmbul, és a dir fora de la part normativa i ho repeteixen en la disposició addicional 
primera. Entenem que a de tomar a la part normativa). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  
 
 Les Disposicions Addicionals tenen el mateix valor normatiu que l’articulat ordinal. Les 
Directrius per a l’elaboració de normes jurídiques de l’ajuntament de Barcelona recomana 
posar aquest tipus de prescripcions a les Disposicions Addicionals 
 
“Les disposicions addicionals han de regular: a) Els règims jurídics especials que no es puguin 
situar a l'articulat, com a matisació o addició de la part dispositiva. L'ordre d'aquests règims és 
el següent: territorial, personal, econòmic i processal. El règim jurídic especial implica la creació 
de normes que contenen un règim jurídic específic, diferent del que es preveu amb caràcter 
general a la part articulada. Aquests règims especials han de determinar de forma clara i 
precisa l'àmbit en què s'aplica el règim especial, el qual ha de ser, per si mateix o per remissió 
al règim comú o a altres disposicions, suficientment complet com per ser aplicat de forma 
immediata.” 
 
 

7.2. Al·legació a l'art. 2  modifiquem el títol "Àmbit d'aplicació 
subjectiva" 
 
1. L’àmbit d'aplicació subjectiva d'aquest Reglament són totes les persones, directament o 
mitjan ant qualsevol tipus d'associació que, d'acord amb el que en ell s'hi disposa, estan 
legitimades  per participar  en algun dels processos, òrgans, consultes, canals o modalitats de 
participació ciutadana. 
2. L’àmbit d'aplicació territorial d'aquestes normes, si no s'especifica el contrari de manera 
explícita és tant l’àmbit de ciutat com l’àmbit de districte (eliminant subjectiva del títol i 
incloent  un segon paràgraf que justifiqui l’àmbit d'aplicació  territorial als districtes). 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
 
No és procedent eliminar l’adjectiu “subjectiva” al definir l’àmbit que afecta les persones. Cal 
determinar quines són les persones legitimades per poder exercir els drets regulats al 
Reglament, ja que en cas contrari es podria reduir només a aquelles que tenen els drets 
polítics de participació (nacionals espanyols –o de països amb conveni de reciprocitat- majors 
de 18 anys). Per donar-li un major claredat s’ha proposat l’addició d’un paràgraf a l’article 2 tal 



com s’indica a la resposta a l’al·legació 4.1 de CUP, Capgirem Barcelona indicada en aquest 
informe. 
  
Pel que fa a l’àmbit territorial proposat a l’al·legació (que no té el caràcter de “subjectiu”) ja 
s’indica al paràgraf 8 del Preàmbul que aquestes normes són d’aplicació a la ciutat i als 
districtes, però per a una major clarificació es proposa incorporar aquesta previsió com apartat 
3 de l’article 1, sense suprimir el redactat actual, amb la redacció següent:  
 

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

 
 
 

7.3. Al·legació a l'art.3. Dret a la participació 
 
Substituïm "dret a intervenir" per "dret a estar informada i intervenir" (perquè  posteriorment 
en altres articles plantegem diversos canvis respecte a la forma en que rebem informació 
especialment les entitats veïnals.) 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
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. 

 
 

7.4. Al·legació a l'article 4 "Definicions"  
 
Proposem eliminar-lo íntegrament per innecessari, per exemple la expressió "diagnòstic 
participatiu" no surt mai, l'expressió "diagnòstic" només apareix una ocasió en tot el text legal 
art.21.1). 
D’eliminar sencer ens permetria un redactat de art.4 totalment nova que regularà algun 
aspecte de més interès per a la participació en general per exemple "la descentralització 
administrativa" o "el paper del ciutadà en la participació". 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:  
Hi ha dues parts a l’al·legació a l’article 4. La primera fa referència a la innecessarietat de 
definir el concepte “diagnòstic participatiu”. No s’aporten raons que ho justifiquin, en canvi es 
considera que ajuda a entendre la fase de diagnòstic en un procés participatiu.  
 
La segona no es pot respondre per no fer cap proposta, només es proposa “redactat nou” 
sense indicar quin. 



 

7.5. Al·legació a l'art.5.  
 
“Incloent el paràgraf  5.2. A l'efecte  de garantir el bon funcionament dels instruments pera  la 
participació ciutadana en els districtes, es crearà la figura del responsable de Democràcia 
Activa, que tindrà presencia continuada  al territori i serà la persona de referencia en temes de 
participació ". (L’existència d'un responsable única cada districte  per garantir  que funcioni la 
participació pot resoldre el conflicte habitual amb l'ajuntament que "això no és meu, el porta 
una altra àrea, o ja ho consultaré"- figura recentment creada). 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. No es pot limitar la potestat 
organitzativa de l’alcaldessa o l’alcalde.  Es proposa un nou redactat de l’article 5: 
 

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

 
 
 

7.6. Al·legació a l'art.29.1 El retorn  del procés participatiu i la seva 
comunicació 
Eliminar 1. "No es pot predeterminar l'impacte que el procés participatiu ha de tenir en la 
decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat." I substituir-lo per "El procés participatiu podrà 
tenir una certa consideració en la decisió final sobre l'actuació  sotmesa a debat, des del 
respecte a la Carta municipal de Barcelona, al Reglament Orgànic municipal i la resta de 
normativa aplicable." 

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

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  



 
Per facilitar la seva interpretació es proposa un nou redactat de l’apartat 1 de l’Article 29 (en 
negreta la modificació): 

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

 
 

7.7. Al·legacions al art.37. Concepte d’òrgan de participació (proposem 
nou redactat) 
 
1. Els òrgans de participació són els mitjans  de trobada regular entre la ciutadania i 
I‘Ajuntament per debatre  i recollir, de manera periòdica  i continuada, les seves opinions i 
propostes sobre les actuacions municipals. 
2. Poden ser de durada indefinida o determinada per l'acord de creació de l’òrgan. 
3. L'Ajuntament garantirà  un funcionament fluid dels òrgans de participació així com 
l’actualització de tota la nova  informació que vagi sorgint i que sigui d’interès de la ciutadania. 
(Amb aquesta modificació intentem tomar el focus a la periodicitat dels òrgans de 
participació.) 
(En el tercer apartat, fluïdesa  dels òrgans i referència expressa a la necessitat de retom de tots 
els temes proposats per la ciutadania.) 
Amb aquesta modificació intentem posar el focus a la necessària periodicitat dels òrgans de 
participació 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS.  
 
Es proposa incorporar l’adjectiu “periòdica” però pel  què fa referència a la paraula  “informar” 
no és una funció de l’òrgan. En tot cas és una dret i un requeriment bàsic per exercir les seves 
funcions: “debatre  i recollir opinions”. Es proposa un nou redactat de l’article 37 que 
respongui aquestes al·legacions:  
  
  

Article 37 
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. 

 
 
 



7.8. Al·legacions al art.38 modificació del 2.b)  i ampliació del redactat 
del 3. 
 
2.b) Els consells ciutadans de districte i les audiències públiques de districte, que es regeixen 
pel Reglament d'organització i funcionament dels districtes, amb la particularitat que s'han de 
formalitzar i convocar per iniciativa ciutadana, d'acord amb el que es disposa en el capítol 2 
d'aquest reglament, quan ho-proposi el regidor o la regidora de districte  o un terç dels 
consellers o les conselleres que conformen el Consell de districte, i que podran ser convocats, 
a més d'en les sessions planificades de manera periòdica en aquesta normativa, a proposta del 
regidor/ra de districte, per un terç dels consellers de districte, o per la posada en marxa d'una 
iniciativa  ciutadana. 
(Aquest canvi és fonamental per mantenir consells ciutadans i audiències públiques, en els 
termes en que estan ja regulats en les Normes de funcionament dels districtes) 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Queda més clar el redactat i s’eviten confusions. 
 
Es proposa un nou redactat de l’Article 38 punt 2 
 

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

 
 
 

7.9. Art.38.3. Els òrgans de participació d’àmbit  sectorial han de tenir 
una denominació que identifiqui el segment de l'acció municipal en que 
han de realitzar  les seves funcions. 
 
La creació de nous consells sectorials en l’àmbit de districte  vindrà determinada per la 
voluntat manifesta  de fer seguiment de l'activitat relacionada  amb aquest àmbit sectorial a 
requeriment de la ciutadania. La demanda ha de ser recolzada per almenys un terç dels 
consellers  de districte  i un nombre similar d'entitats veïnals del territori. 
 
La regulació dels consells sectorials de districte  vindrà determinada en el reglament de 
normes de funcionament dels districtes. 
(Actualment no hi ha regulació d’òrgans de participació sectorials en las NPC (abans hi era al 
Tit.3Capt.2) 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  



Els articles 48 i 49 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Districtes ja regulen 
aquests òrgans i el Reglament de participació no pot modificar-ho.  
 
 
 

7.10. Al·legacions art.42 Funcionament  dels òrgans de participació 
(diverses modificacions) 
 
1. Els òrgans de participació s'han de reunir  almenys un cop dues vegades l'any o les que 
s'estableixi en el seu reglament  de funcionament o en les normes de participació. (mínim  dos 
i cal esmentar les NPC, per no quedar exposats a que hagi d'existir un reglament de 
funcionament específic per a cada òrgan de participació). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
Incrementant el nombre de reunions mínimes a l’any no es millora el funcionament dels 
òrgans. És més convenient i prudent establir una sessió mínima anual i deixar que la mateixa 
autonomia de l’òrgan i les seves dinàmiques internes determinin el nombre de sessions que 
realitzaran anualment, és la dinàmica ordinària de les organitzacions socials: una assemblea 
anal quan menys. Cal recordar també que l’èmfasi en el treball dels òrgans s’ha de posar en els 
grups de treball, que és l’espai més adient per treballar temes concrets.  
 
 
2. Poden ser convocats a petició  d'una tercera part dels seus o de les seves membres, en el 
qual cas el president  o la presidenta  o, en defecte d'aquests, el vicepresident o la 
vicepresidenta haurà de tramitar la convocatòria. Pera  la seva vàlida constitució, es requereix  
l’assistència d'un mínim d'una tercera cinquena  part dels seus o de les seves membres sempre 
que la convocatòria s’hagi fet almenys amb deu dies d’antelació. La convocatòria s’haurà de 
realitzar amb almenys deu dies d’antelació, i es publicarà pels diferents canals de comunicació 
municipal, a més de físicament  a les entitats del seu àmbit  d’influència. 
(Aquí tenim en compte la quantitat d'entitats que hi ha als barris i no participen en els òrgans 
de participació, per evitar que no es consideri vàlidament constituït  l’òrgan) (En segon lloc 
fixar un termini mínim de convocatòria). 
 
ES PROPOSA ESTIMAR, JUNTAMENT AMB ELS PUNTS 4 I 6 
 
3. Les matèries objecte  de debat en cada sessió de l’òrgan de participació es determinen a 
proposta dels seus membres o municipal. En aquest últim cas, Les propostes d'inclusió de 
punts en l'ordre del dia s'han de fer arribar a la secretaria de l’òrgan, com a molt tard, fins a 
dos deu dies abans de la convocatòria. En cas que  no sigui atesa la sol·licitud  d’inclusió, la 
persona proponent pot demanar que es pronunciï al respecte el plenari de l’òrgan de 
participació, i si aquest tampoc la considera oportuna, pot presentar  una queixa davant la 
Comissió d'Empara regulada  en el capítol 10 d'aquest reglament, que emet l'informe 
corresponent. 
(Aquí proposem invertir l'ordre per donar preeminència a les propostes ciutadanes i ampliar el 
temps previ de presentació, per reclamar a l'administració municipal la documentació que es 
consideri necessària). 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  



 
Justificació: 
Potser es tracta d’un error de redacció perquè la intenció d’aquest article és facilitar que  es 
puguin incorporar punts, des de la convocatòria fins a dos dies abans de la sessió, si apareixen 
temes que ho requereixin. Si es canviés el mot “reunió” per “convocatòria” no es podria fer 
cap modificació a l’ordre del dia malgrat la possible aparició de  temes importants.  
 
 
4. Cal intentar que els acords dels òrgans de participació s'adoptin per consens. Quan no sigui 
possible, Els acords s'aproven per majoria  dels presents. En aquest cas, s’ha de fer constar a 
l’acta, els assistents i el sentit dels vots emesos pels seus membres. 
(Aquí evitem que per falta de quòrum, perquè moltes de les entitats membres de l’òrgan no 
assisteixin a la reunió això impossibiliti la presa de decisions) 
 
6. lgualment els òrgans competents de I'Ajuntament han de donar resposta a les propostes o 
peticions  presentades pels òrgans de participació en un termini tancat de temps, a aquest 
efecte se al que preveu la regulació de cada òrgan en concret. 
(Volem  evitar que s'etemitzin els temes pendents sense resposta) 
 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR LES AL·LEGACIONS ALS PUNTS 2, 4 I 6. 
 
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. 

 
 
 
 

7.11. Al·legació art.44. Compareixences dels responsables municipals  
davant els òrgans de participació (modificació) 
Els responsables tècnics i polítics municipals han de comparèixer davant els respectius òrgans 
de participació quan ho demani el mateix òrgan per un terç majoria absoluta dels seus 
membres  perquè aquells expliquin alguna actuació concreta  relacionada  amb l'objecte o 
sector propi del mateix òrgan. Aquesta compareixença s'ha de produir en un termini màxim 
d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. 
(Aquí evitem el bloqueig de la sol·licitud de compareixença de tècnics per falta de quòrum) 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR  L’AL·LEGACIÓ EN UN NOU REDACTAT DE L’ARTICLE 

 

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. 

 
 

7.12. Al·legació art.45.2. La presidència  i la vicepresidència   
(modificació) 
2. La vicepresidència o vicepresidències han de ser assumides per membres de l’òrgan que no 
tinguin la consideració de membres de la corporació municipal o de personal al servei de 
I'Ajuntament o qualsevol administració pública. La seva elecció s'ha de fer per majoria  
absoluta de les persones membres presents de l’òrgan el dia de la seva constitució.  (Aquí 
evitem el bloqueig de l'elecció per falta de quòrum). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 



Justificació: 
 
Acceptar aquesta al·legació suposaria admetre que ni tan sols el dia de la constitució de l’òrgan 
assisteixen  les persones membres.  
 
 
 

7.13. Al·legacions  al art.47 Secretaria i actes de les sessions 
 
1. Els òrgans de participació han de comptar amb una secretaria, que aixeca acta dels debats 
celebrats en el si de l’òrgan de participació. L'acta es publica a la plataforma digital per a 
coneixement general i per a, si és el cas, reunir aportacions o comentaris de qualsevol persona 
que pugui estar interessada. 
2.El termini pera la publicació  de l'acta no serà superior  a un mes.    (inclusió de aquest punt  
2) 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
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.  

 
 

7.14. Al·legacions al Article 59. Els Consells de Barri 
 
1. El Consell de Barri és l’òrgan de participació territorial de totes les qüestions referents al 
Barri i d'enfortiment comunitari. Cada Consell de Barri té l’àmbit  territorial i la denominació 
establerta  per l'acord del Consell Municipal. 
2. Els principis  de proximitat, freqüència, compromís, voluntat política  i dotació de recursos 
tenen en tot cas d'inspirar la participació ciutadana, en particular als Consells de Barri i sempre 
orientats al resultat. 
(lnclusió  del punt 2 - extret del documents de les reunions de la ciutadania en els districtes) 
 
 

7.15. Al·legacions al art.60.1.c)  Composició i funcionament deis Consells 
de Barri 
 
e) Les entitats i associacions del Barri que constin inscrites en el Fitxer General d'Entitats 
Ciutadanes. 
Només tindran dret a vot aquelles entitats  i associacions del Barri presents en el propi Consell, 
o aquelles que ho haguessin delegat per escrit de manera puntual i expressa per aquell 
Consell. 
(Un cap més evitem el supòsit de bloqueig en la constitució del Consell o les votacions per falta 
de quòrum) 



 
 

7.16. Al·legacions al art.61. Àmbit d'actuació i desenvolupament de les 
sessions deis Consells de Barri 
 
1. Les sessions deis Consells de Barri són convocades pel seu president o presidenta. 
L'ordre del dia deis Consells de Barri es confeccionarà  de manera consensuada entre  les 
entitats veïnals i els representants municipals en la Comissió de seguiment convocada a 
l'efecte, que com a norma ha de tenir lloc amb almenys 20 dies d'antelació a la celebració del 
Consell de barri . 
La documentació a presentar en cada convocatòria estarà a disposició telemàtica i de les 
entitats veïnals amb almenys deu dies d'antelació a la celebració del Consell. 
Es podrà requerir la presencia de tècnics especialitzats per a informar sobre punts inclosos en 
l'ordre del dia. 
(Aportacions del document territorial per millorar els consells de barri) 
 
2. Les sessions s'estructuren en tres dos blocs; en primer lloc, la representació municipal fa 
retorn de les propostes  ¡ seguiment deis acords adoptats en anteriors Consells de barri, per 
abordar  a continuació els punts consensuats en la Comissió de seguiment  com a ordre del dia. 
fixats en l'ordre del dia i, a continuació, En segon lloc, es presenten ¡ debaten  les actuacions al 
territori i es fa el seguiment  deis temes relatius al barri perles entitats veïnals, i en tercer  lloc 
s'obre un tom de paraules pera la lliure exposició de la ciutadania. El president o la presidenta  
garanteix que la durada del primer bloc no ha de passar 1/4 del temps total de l’acte, del 
segon bloc sigui la necessària per a assegurar la participació ciutadana real i efectiva, 
considerant que el temps ideal pera un Consell de barri no hauria d'excedir les 2 hores i mitja. 
Es garanteix  la publicitat deis Consells de barri i la pedagogia en el foment de la participació, 
mitjançant una amplia difusió de les seves convocatòries en centres escolars i centres de salut i 
equipaments en general dins del seu àmbit territorial d’influència. 
(Aportacions del document territorial per millorar els Consells de barri) 
 
Són temes prioritaris de treball, en tot allò que afecta al barri, el Programa d'Actuació de 
Districte (PAD), el pressupost del Districte, les figures de planejament urbanístic que afectin al 
barri, els projectes d'urbanització, l'anàlisi de necessitats relacionades amb els àmbits que són 
competència d'altres administracions, plans de millora integral de l'espai públic, l'anàlisi de 
necessitats relacionades amb els àmbits que són de competència municipal, l'orientació de la 
planificació global d'altres actuacions del Districte, incloent-hi tots aquells plans estratègics en 
els que l'Ajuntament hi participi i es consideri pertinent abordar com el plans d'equipaments, 
catàlegs de proximitat, plans comunitaris, plans educatius d'entom, o plans de barris, així com 
les avaluacions dels diferents programes i plans que siguin objecte de seguiment. 
(proposta d' eliminar-ho per ser innecessari identificar o enumerar els temes d’interès per a un 
Consell de barri) 
 
3. En el decurs del debat del Consell de Barri els ciutadans i ciutadanes poden formular les 
preguntes  i suggeriments que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al barri. les sessions són 
obertes a tots els ciutadans i ciutadanes i a les entitats i associacions del barri, les quals poden 
participar-hi i presentar propostes  oralment i per escrit. 
Totes les intervencions seran identificades i se'ls assignarà una referència  numeral, 
comprometent una resposta en un termini no superior a 30 dies, o quan procedeixi 
l'actualització del seu seguiment. Cada intervenció individual de la ciutadania no podran 
excedir deis 3 minuts. 
Es garanteix el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels Consells de Barri. 



Els Consells de barri podran  aprovar proposicions que s'elevin al Plenari del districte. 
(Garantir  el seguiment de totes intervenció, què ningú monopolitzi l'espai per donar el seu 
propi míting i donar més pes a les decisions que surtin dels Consells de barri) 
 
4. Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents, bé del 
Districte, bé de I'Ajuntament, els quals han de donar resposta sobre quina és l'actuació que 
duran a terme referent a això en un termini no superior a 30 dies. (es pretén fitxar un termini 
tancat de temps per la resposta). 
 
 

7.17. Al·legacions al art.62.1Regim de sessions deis Consells de Barrí 
 
1. Els Consells de Barrí s'han de convocar, com a mínim, tres vegades l'any o quan ho proposi el 
regidor o la regidora  delegat o delegada per !'alcalde o l'alcaldessa en el Districte, una dècima 
part dels consellers o les conselleres que conformen el Consell de Districte  o per iniciativa  
ciutadana, d’acord amb el capítol 2 d'aquest Reglament, amb un màxim de quatre a l'any. 
 
Les convocatòries periòdiques regulars seran planificades  anualment dins d'un arc de dates no 
superior  a 15 dies per garantir-ne el seguiment perla ciutadania. 
(modificació per ampliar  periodicitat mínima, eliminar la màxima i planificació en el temps) 
La Presidència, a iniciativa pròpia  o a proposta  de la Vicepresidència o de la Comissió de 
Seguiment, així com una quarta  part de les persones membres no municipals, poden proposar 
la realització de sessions extraordinàries per tractar  de forma urgent temes monogràfics. 
 

7.18. Al·legacions al art.62.3. 
 
L'acta dels Consells de barri estarà a disposició telemàtica de les entitats veïnals en un termini 
no superior als 30 dies, sent susceptible de consulta, aportació, comentari o modificació quan 
sigui procedent. 
{Nou per fitxar el termini per disposar de l'acta i per modificar-la si no és d'acord  amb el que 
ha passat) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS 
 
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa 
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4. 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

7.19. Al·legacions al art.65.1. Audiències públiques o fòrums  ciutadans 
 
1. El fòrum ciutadà  o audiència pública, prevista a l'article 31 de  la Carta Municipal, tant 
d’àmbit ciutat  com de districte, és la trobada  en una data determinada deis o les 
responsables municipals ambla ciutadania  perquè  aquesta pugui rebre  informació, presentar 
i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o programa 
d'actuació. En el cas deis districtes  esta regulada per les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes i pels reglaments de cada districte. 
En l’àmbit de districte es garantiran a més del que preveu la seva pròpia normativa, un mínim 
de tres audiències publiques més en relació a: aprovació  deis pressupostos de districte, balanç 
ciutadà anual sobre l'estat del districte, i millora de la participació. 



(lncloure un segon paràgraf al 65.1. Per garantir a més de les actuals, aquestes  3 audiències 
monogràfiques). 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
 
Les Audiències Públiques de Districte, com s’ha indicat anteriorment, es regulen pel Reglament 
d’Organització i Funcionament dels Districtes i no pot ser modificades per aquest Reglament 
de Participació Ciutadana. En tot cas, i a efectes únicament de debat, no és convenient 
determinar temes monogràfics per a les audiències públiques perquè poden variar durant el 
temps i esdevenir obsolets. El sistema previst al reglament atorga una gran capacitat d’acció a 
la iniciativa ciutadana per poder promoure aquestes audiències. 
 
 

7.20. Al·legacions al art.66.3. Funcionament de les audiències  públiques  
o fòrums  ciutadans 
 
3. Quan aquests debats es facin mitjançant la plataforma digital, no caldrà ajustar-se als temps 
esmentats, ja que el seu funcionament és continu. La convocatòria concreta en determinarà la 
regulació de la seva dinàmica que, en tot cas, haurà de respectar el principi democràtic de no 
discriminació i llibertat d’expressió. Queda prohibit de fer-hi manifestacions que puguin 
resultar injurioses o que no respectin a les normes més elementals de consideració vers les 
persones  
(No cal aquest comentari dins la norma, ni en aquesta ni en cap altre, en tot cas se hauria de 
fer en la normes d'us de la plataforma digital) 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
 
Justificació: 
De la mateixa manera que el Capítol 8 determina els principis i criteris que ha de complir la 
plataforma digital, és convenient, en el moment de regular els debats que en ella es generin, 
fer aquesta prevenció. 
 
 

7.21. Al·legacions al art.67. intervenció oral en el Consell Municipal ien 
els Consells de Districte 
 
3.- Es reconeix  a les entitats vernals la possibilitat d'intervenir en el plenari municipal de 
districte en aquelles proposicions que afectin el seu àmbit d’influència territorial per un temps 
de cinc minuts. Amb replica del grup polític  formulant. 
(lnclusió del punt 67.3.com reconeixement a les Associacions de veïns per intervenir en 
plenaris de districte). 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  
Es coincideix amb el raonament, però no té efectes pràctics perquè aquest dret ja està recollit 
a l’article 38 del reglament d’organització i funcionament dels districtes i no és necessari 
reiterar-ho aquí. 



 
 

7.22. Capítol 8: (modificació del títol) “La plataforma digital” per "la 
tecnologia al servei de les participació ciutadana" 
(Es proposa  el canvi del títol del Capt.8 per incorporar el tema de la web municipal obrint 2 
seccions la primera amb els mateixos 4 arts 103 a 106 i la segona amb un nou art.106.bis) 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
La web municipal forma part del sistema de comunicació i informació general de l’ajuntament i 
en aquest Reglament només es despleguen els mitjans digitals per afavorir la participació. 
 
 

7.23. Al·legacions al art.105.1. b) Continguts mínims de la plataforma 
digital 
b) Per als òrgans de participació: planificació i anunci de les seves reunions, l'ordre del dia, la 
documentació annexa que es pogués aportar en cada cas i les actes de les sessions. 
(lncorporem el requeriment de planificar  els actes i documentar sempre de manera 
anticipada) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Es proposa la redacció següent de l’article 105.1 b): 
 

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

 
 

7.24. Secció 2a.  a Web municipal. Nou  art.106.bis la Web municipal 
 
La informació proporcionada des de les webs municipals ha de ser el principal canal de 
referencia pera la comunicació del govern municipal cap a la ciutadania, assegurant una 
informació completa, actual, veraç, independent i suficient, i idèntica pera tots els districtes. 
 
A través d'aquest  canal el ciutadà podrà accedir en tot moment a tota la informació disponible 
entre altres matèries de: l'estructura municipal, el seu funcionament, l'acció municipal, els 
canals de comunicació, els interlocutors, els tràmits, els procediments, la normativa aplicable, 
la transparència, la participació, els equipaments i qualsevol notícia o informació d'actualitat 
relacionada amb la gestió municipal. 
(Hi ha grans diferencies entre  les webs deis districtes  i la informació sovint és escassa o esta 
desfasada) (Per exemple en el districte de les Corts estan planificats els òrgans de participació 
Audiències públiques, Consells de barri, etc. de tot l'any). 
 
A tal efecte es crearà dins la pròpia  web un canal directe de comunicació per recollir  els 
dèficits, mancances o incongruències que pugui detectar la ciutadania, en aquesta eina, 
verificant la seva depuració en un procés de constant millora. 
(Que la ciutadania  pugui denunciar-ho i participar en la seva millora) 



En aquest mateix  sentit, l'ajuntament ha de garantir  la major  transparència  i traçabilitat de 
tota l'activitat deis serveis municipals a la via pública. A tal efecte incorporarà informació 
actualitzada i permanent des deis diferents departaments, tant districtes, com serveis centrals 
i des deis instituts i empreses municipals, de manera que el ciutadà pugui conèixer en tot 
moment el que esta succeint i el que va a succeir en el seu entorn immediat fruit  de l'acció 
municipal abans que passi. 
 
Aquesta estructura dins de la xarxa d'informació digital municipal requerirà d'un termini 
d'adaptació no superior a un any des de l'entrada en vigor de la norma. 
(Aquest és un terna cabdal, ja que al segle XXI no és admissible que en els nostres barris passin 
diàriament intervencions de les diferents àrees municipals sense que puguem saber-ho de 
manera anticipada  i quan truques al districte, sovint tampoc  ells saben que és, perquè és una 
intervenció de serveis centrals, d’altres departaments o d'empreses  municipals. Segur que tot 
aquesta tasca esta informatitzat i ha de ser accessible al ciutadà) 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
Es proposa no estimar l’al·legació en la part relativa a les pàgines web perquè com s’ha dit en 
la resposta a l’al·legació 42 , les pàgines web formen part del sistema de comunicació i 
informació municipal i no s’han de reglar en aquest reglament.  
 
En canvi, es proposa estimar la publicitat i difusió de les sessions dels òrgans de participació 
modificant l’article 42  de la manera següent: 
 

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

 

7.25. Al·legacions al art.108. Àmbits de suport a les associacions 
 
1. Les associacions, en tant que agrupacions de persones al voltant d'unes finalitats 
compartides, poden ser recolzades per l'Ajuntament en els següents àmbits: 
a) Enfortiment social, dirigit a millorar la seva capacitat d'ampliar les seves bases socials i la 
incorporació de noves persones al projecte associatiu. 
b) Enfortiment econòmic, dirigit a millorar la seva autonomia i capacitat de produir activitats 
d’interès ciutadà. 
e) Enfortiment democràtic, dirigit a millorar el funcionament democràtic de les associacions 
(creació nova d' aquest punt art.108.2.) 
 
2. Les associacions de veïns i els moviments veïnals amb arrelament en la població exerceixen 
un paper determinant en l'impuls de la participació ciutadana, com a catalitzadors de 
suggeriments, dubtes i propostes i fil conductor principal de la interlocució de l'administració 
municipal amb la ciutadania. En el foment d'aquesta  sintonia se'ls reconeix capacitat per: 
-Elevar propostes als plenaris municipals de districtes, requerint-se per això la seva introducció 
a través de la junta de portaveus i el suport  exprés d' almenys dues forces polítiques. 
-Intervenció en l’audiència pública anual sobre l'estat  del districte, per fer la valoració des de 
l’àmbit territorial al qual representin. 



- Disposar d'un espai obert en els mitjans de comunicació locals, radio i televisió d'almenys 10 
minuts cada cinc setmanes, per fer difusió de la seva activitat i deis espais de participació. 
- Capacitat per a publicar  sense mediació en els TAMs distribuïts en l'espai públic del seu 
àmbit territorial, així com en els equipaments municipals d'aquest  àmbit. 
- Capacitat d'interlocució amb els departaments centrals de l’ajuntament, per mitja  de la 
figura del responsable de Democràcia activa del districte, per a totes aquelles qüestions que es 
posin en marxa sense comunicació al districte. (Cal reconèixer explícitament la tasca de les 
AVVs i entitats veïnals i habilitar canals d'interlocució singulars perquè la seva tasca de 
compromís ambla ciutadania  sigui més eficaç) 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 
Justificació:   
 
Es fa referència únicament a un tipus d’associació, les veïnals i el moviment veïnal que, tot 
reconeixent la seva importància i la seva empremta en la història dels barris i la ciutat, no són 
les úniques organitzacions que agrupen persones al voltant de projectes d’interès per a la 
ciutat. Possiblement altres associacions voldrien tenir el mateix tracte que aquí es planteja per 
a una part del sector associatiu. En un altre paràgraf es parla “d’AVVs i entitats veïnals” com si 
fossin dues coses diferents;  no s’entén si es refereix a les associacions que es diuen 
“associacions de veïns” o a qualsevol associació que agrupi veïns, Cas que sigui aquesta segona 
interpretació la vàlida resulta difícil imaginar que les centenars d’associacions existents a la 
ciutat puguin utilitzar els mitjans que l’al·legació proposa. 
 
D’altra banda en el sistema de participació dissenyat per aquest Reglament hi ha la possibilitat 
d’activar tots els mitjans de participació mitjançant la iniciativa ciutadana. Només cal acreditar 
que la proposta que es vol promoure té el suport d’un nombre determinat de persones. No 
n’hi ha prou, amb declarar-se representatiu. No hi ha cap associació a cap ciutat catalana que 
pugui auto proclamar-se representativa. El seu valor i la seva força li donen cada dia els seus 
projectes, les seves activitats i el seu arrelament en el col·lectiu al qual s’adreça. 
 
 

7.26. Al·legacions a la disposició addicional primera Normes de 
funcionament dels districtes 
 
Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació de les prescripcions d'aquest Reglament s'han 
d'interpretar de manera que prevalgui la màxima participació en les actuacions 
politicoadministratives. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació:  
 
 Les Disposicions Addicionals tenen el mateix valor normatiu que l’articulat ordinal. Les 
Directrius per a l’elaboració de normes jurídiques de l’ajuntament de Barcelona recomana 
posar aquest tipus de prescripcions a les Disposicions Addicionals 
 
“Les disposicions addicionals han de regular: a) Els règims jurídics especials que no es puguin 
situar a l'articulat, com a matisació o addició de la part dispositiva. L'ordre d'aquests règims és 
el següent: territorial, personal, econòmic i processal. El règim jurídic especial implica la creació 
de normes que contenen un règim jurídic específic, diferent del que es preveu amb caràcter 



general a la part articulada. Aquests règims especials han de determinar de forma clara i 
precisa l'àmbit en què s'aplica el règim especial, el qual ha de ser, per si mateix o per remissió 
al règim comú o a altres disposicions, suficientment complet com per ser aplicat de forma 
immediata.” 
 

7.27. L'actualització de les Normes de funcionament dels districtes que 
opera com a referencia  necessària pera l'extensió i el desplegament 
d'aquest  articulat s'ha de materialitzar abans del agost de 2018. 

 
(El text original d'aquesta disp. addicional demanem que torni a l'articulat al art.1.3 i que en el 
seu lloc es reculli de manera expressa el compromís d'actualització de les normes de 
funcionament deis districtes en un termini tancat, ja que l'actualització de les dues normes 
sempre s'ha plantejat de manera conjunta i successiva en el temps) 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Es proposa un termini de 18 mesos per assegurar la seva realització.   
 

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

 


