
 

     

Procés participatiu del nou Reglament de Participació Ciutadana: 

Audiència Pública 

 

Barcelona, 10 de novembre de 2021 a les 17:00 hores 

Sessió semipresencial 

Lloc: Sala Lluís Companys 

Vídeo sessió: https://www.youtube.com/watch?v=M4iwwVLqtVQ 

 

Assistents  

 

Taula de presentació 

Marc Serra, Regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Ajuntament de Barcelona 

Manel Punsoda, Director de Serveis de Democràcia Activa, Ajuntament de Barcelona 

 

Assistents presencials 

Marina Gassol, Regidora del grup municipal ERC 

Anna Clara Martínez, Regidora del grup municipal Ciutadans 

Montse Morera, CAB 

Albert Recio, FAVB  

 

Assistents online 

Adriana 

Alberto Ros 

Ana María Díquez, Catnova 

Anna Aguilar 

Begoña Martí Cañiz, CAP Adrià 

Berta Clemente, GM Junts per Catalunya 

Cambalán Moreno 

Carlos Garcia, CAGG 

Carme Andreu Mestres, AFOPA 

Carme Pretel, Recerca i Universitats 

César Millán, Sarrià-Sant Gervasi 

David Franquelo Montero, CJB 

Diana M. Gil 

Ass. Gitana de Dones Drom Kotae 

Mestipen 

Emilia Macias, CCOO 

Eva Barlabe 

Eva Ceano-Vivas, AAVV Sarrià 

Guida Fullana, Globalització i Cooperació 

J. Rojano 

Javier Moreno 

Joan Vidal, Ass. Músic Cultural Horta-

Guinardó 

Jordi Baró i Montané 

Jordi Bosch, AAVV Sarrià 

José Maria López, AAVV St. Gervasi 

Cassoles 

José María Nieto Tarín, Consell Sectorial 

GG de Nou Barris i CAGG 

Juan Martínez León, CAGG 

https://www.youtube.com/watch?v=M4iwwVLqtVQ


 

     

Juan Puente 

Karolyna Núñez 

Laura Cañadas Pla, Regidora GM 

Barcelona en Comú 

Manuel Mallo 

Maria Ollé 

Marta, FACEPA 

Mesa Barcelona 

Miquel Àngel Aragón, CAB 

Milagros Casas, Regidora GM Barcelona 

pel Canvi 

Miquel Catasús, AAVV Clot-Camp de l'Arpa 

Mercè Saltor 

Natàlia Ferré, Adjunta Síndic de Greuges 

Núria Maymó 

Oriol Agullo Vinyas 

Oriol Roa, UCC 

Rfidel 

Ricard 

Rodrigo Martínez 

Ruth Martínez 

Vanessa Maxé 

Victòria  

 

Assistents per part de l’Ajuntament de Barcelona 

Marc Serra, Regidor de Drets de Ciutadania i Participació 

Júlia Trias, Cap de Gabinet de la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació 

Manel Punsoda, Director de Serveis de Democràcia Activa 

Francesca Blanch Direcció de Serveis de Democràcia Activa 

Eva Albadalejo, Direcció de Serveis de Democràcia Activa 

Orland Blasco, Direcció de Serveis de Democràcia Activa 

Eva Luengo, Direcció de Serveis de Democràcia Activa 

 

Desenvolupament de la reunió: 

 

El Regidor Marc Serra inicia la sessió, que es realitza tant de manera presencial a la Sala 

Lluís Companys com de manera telemàtica, agraint l’assistència. Aquesta audiència 

pública finalitza el procés participatiu que s’ha dut a terme previ a l’aprovació d’aquest 

nou Reglament de Participació Ciutadana i serveix per explicar les modificacions 

proposades i acceptades en els diversos capítols del Reglament de Participació 

Ciutadana.  

 

La sessió s’està retransmetent en directe, i posteriorment es podrà consultar 

l’enregistrament de la sessió en el següent enllaç:  

https://www.youtube.com/watch?v=M4iwwVLqtVQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4iwwVLqtVQ


 

     

Passa a presentar el document que explica les principals novetats d’aquest Reglament 

de Participació que és en gran part igual al del 2017. 

 

Posteriorment, explica quin ha estat i com s’ha desenvolupat el procés participatiu, 

posant en antecedents als presents, compartint dades sobre les sessions i sobre les 

propostes rebudes i acceptades, i que per tant incorporen millores al text q s’havia 

treballat com a govern, amb els grups municipals i que s’havia posat a debat en aquest 

procés.  

 

Finalment, s’obre un torn de paraules que comença per les persones presents a la sala 

(les Regidores d’ERC i Ciutadans, i tot seguit les persones representants del CAB i de la 

FAVB). A partir d’aquí es dóna la paraula a les persones que segueixen la reunió online. 

 

Precs i preguntes: 

 

A continuació es passen a detallar les preguntes que van realitzar les persones 

assistents, seguides de la resposta que van obtenir per part del Regidor de Drets de 

Ciutadania i Participació Marc Serra i d’Anna Aguilar i Manuel Mallo dels serveis jurídics 

municipals. 

 

La Marina Gassol, Regidora del grup municipal ERC, exposa la necessitat de què quedi 

garantida la participació del màxim de la ciutadania facilitada gràcies al 

procés híbrid que s'està realitzant. Exposa que el nombre de signatures necessàries per 

realitzar consultes són excessives, i impossibilita aquest tipus de participació. Es 

compromet a treballar pel canvi de límit que consta en la llei del Parlament de 

Catalunya i també a treballar en l’àmbit estatal per la modificació de l'article 

corresponent, per tal de garantir els drets de la ciutadania.  

 

El Regidor Marc Serra respon que està totalment d'acord amb la necessitat de 

promoure la participació híbrida i estructurada dins de tots els òrgans de 

participació, així i tot, en cap cas ha d'anar en detriment de realitzar menys participació 

presencial. A més, també està completament d'acord en el fet que el nombre de 

signatures demanades és massa i que per tant es comprometen a promoure la 

modificació de la llei de consultes del Parlament de Catalunya com si s'escau la 

modificació de la llei de bases de règim local del Congrés dels Diputats.  

 



 

     

L’Anna Clara Martínez, Regidora del grup municipal Ciutadans, posa de manifest la 

importància de la participació telemàtica i remarca la bona praxi en la modificació de 

l'àmbit objectiu per part dels serveis jurídics. D’altra banda recorda la importància d'una 

vegada aprovat el reglament, garantir la seva execució i analitzar com s'està aplicant i 

l'ús que se'n fa per part de la ciutadania per tal de poder veure els aspectes a millorar i 

continuar incorporant millores per incentivar una bona participació ciutadana. Per últim 

demana si es podria explicar els motius pels quals 52 de les propostes rebudes han estat 

desestimades i quines idees exposaven aquestes.  

 

El Regidor respon que amb relació a la pregunta de què passa amb les propostes no 

acceptades, exposa que la major part eren propostes les quals restaven capacitant 

participativa a la ciutadania i dificultava la possibilitat d'exercir la participació. Es poden 

consultar totes les propostes al Decidim.Barcelona de manera pública, però exposa 

alguns exemples com: derogar la gestió cívica, eliminar el suport municipal a les 

entitats, no permetre la participació a menors de divuit anys,...  

 

La Montserrat Morera, del Consell d'Associacions de Barcelona, fa èmfasi en el fet que 

les esmenes proposades pel consell s'han acceptat, però volen fer una crida a tots grups 

municipals per tal d'aprovar el reglament i que immediatament després d'haver-se 

aprovat es faci una declaració institucional comprometent-se a canviar la llei de la 

Generalitat que afecta el nombre d'assignatures. És per això que des del Consell 

convocaran la setmana vinent una reunió amb tots els grups municipals per parlar sobre 

aquest tema. D’altra banda amb relació al reglament exposa la importància de treballar 

sobre el nombre de persones de cada sector que estan representats en el consell de 

ciutat.  

 

El Regidor respon que es sumem al compromís per tal de modificar la llei i promoureu 

de forma conjunta.  

 

L’Albert Recio de la Federació i Associació de Veïns, exposa que hi ha hagut entitats que 

han patit un assetjament a l'hora de voler fer consultes per temes econòmics. Comenta 

que s'ha de tenir present que els que han volgut bloquejar totes aquestes iniciatives, i 

no volen la participació, de moment són els que han guanyat, ja que s’ha complicat 

l'obtenció de les signatures que demana la llei. D’altra banda celebra la rapidesa amb 

què s'ha tramitat la modificació del reglament. A més recolza la demanda de 

Montserrat Morera per agilitzar el procés de modificació de la llei de la Generalitat i 

apel·lar als partits polítics per tal que facin aquest canvi.  



 

     

 

El Regidor indica que està totalment d'acord en el fet que això és una derrota i una 

victòria per aquells que no volen que hi hagi participació.  

 

Miquel Catasús de l'Associació de Veïns del Clot-Camp de l'Arpa, planteja un primer 

dubte en relació amb quina utilització ha tingut en els últims anys el reglament: Quantes 

consultes o iniciatives hi ha hagut? D’altra banda exposa que les reunions telemàtiques 

tenen un vessant positiva pel que fa a l'assistència, però s'ha de vigilar amb la qualitat 

de la participació i amb com els organitzadors poden donar més o menys veu a 

interessos personals, i per tant és necessari argumentar amb dades objectives el motiu 

del format digital. També exposa que són poc participatius els canals que actualment 

s'utilitzen per informar els veïns d'una zona de canvis urbanístics o en equipaments que 

els toquen de prop, moltes vegades és informació que no arriba a les associacions de 

veïns.  

 

Es respon que l'activitat del reglament del 2007 des que es va aprovar ha estat de 60 

processos participatius, 20 iniciatives ciutadanes (exemples: CAP raval, el pont de 

Santander...) i no hi ha hagut consultes a causa de la impossibilitat legal. Exposa que 

com ajuntament no s'ha pogut realitzar difusió sobre les eines de participació existents 

a la ciutat a causa d'estar davant d'una situació d'inseguretat jurídica, però hi ha una 

clara voluntat de modificar aquesta situació. Amb relació a la participació telemàtica 

comenta que la intenció no és limitar la participació presencial, sinó que sempre sigui 

una suma, i per tant aquells que vulguin donar la seva opinió de forma presencial 

sempre ho podran continuar fent. I per últim, amb relació a la sensació que a vegades 

no es convoca a les associacions de veïns en processos participatius o modificacions 

urbanístiques, comenta que la sensació d'altres ciutadans és tot al contrari, però que 

així i tot explica que els mecanismes i comunicacions a realitzar en cadascun dels casos, 

i la definició d'on és necessari convocar processos participatius estan regulats dins del 

reglament.   

 

El José Maria Nieto membre del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona i 

vicepresident del Consell Sectorial de la Gent Gran  de Nou Barris, exposa que no acaba 

d'entendre a nivell legal un tema amb relació a les signatures. Si hi ha un acord que 

millora una llei o el reglament i que millora els drets de la ciutadania, és a dir, que 

permet una major participació ciutadana perquè demana menys signatures per realitzar 

consultes, com és que té limitacions legals? Ell considera que aquesta situació està 



 

     

passant perquè hi ha polítics interessats en què això es mantingui per tal que no els hi 

tombin iniciatives polítiques.  

 

L’Anna Aguilar i el Manuel Mallo, com a serveis jurídics municipals donen resposta a 

aquestes qüestions. Amb relació a la possibilitat de rebaixar el nombre d'assignatures. 

L'ajuntament no té capacitat de rebaixar el nombre de signatures, ja que ve determinat 

per llei i per tant el reglament s'ha d'ajustar a la llei. L'article 38 exposa la frase que "ha 

de tenir l'aval com a mínim de..." i per tant no es pot considerar un màxim, sinó que és 

un mínim. Com que la carta no fixa un nombre, no hi ha més remei què anar a la llei 

autonòmica.  

 

L’Eva Ceano, de l'Associació de veïns de Sarrià, consulta si s'ha fet algun canvi o 

continua vigent l'elecció de consellers de districte per part de la ciutadania.  

 

El Regidor respon que aquest és un tema que està al programa electoral de Barcelona 

en Comú i per tant la intenció en un futur és encarar aquest tema, però actualment 

hem estat centrats en la redacció del Reglament.  

 

El Regidor Marc Serra tanca l'audiència pública donant les gràcies als serveis jurídics en 

la resolució de tots els recursos i la modificació del Reglament i a totes les persones 

assistents. 

 


