11. Associació de Veïns de la Vila Olímpica
11.1.Article 9
Punts 4 i 5, ambdós determinen el nombre de signatures valides i necessàries per a promoure
la iniciativa o convocatòria però a l'hora de establir-la menciona la població total. Demanem
que expliciti de manera clara quina es la població, es a dir si es refereix al Barri o bé al Districte
o a quin altre segment, perquè sigui valida.
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Tot i que el redactat actual es pot interpretar en el sentit que la població total a la que fa
referència és la del barri afectat pel Consell de Barri, es proposa modificar el seu redactat
perquè quedi més clar Així es proposa es proposa que l’article 9 contingui els apartats
següents:.
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.

11.2. Article 17
Efectes de les iniciatives ciutadanes
Apartat e) diu Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la convocatòria d'una
consulta ciutadana, la proposta s'ha de sotmetre a l'aprovació del Consell Municipal,
d'acord amb l'article 74.
Demanem que no sigui necessari la aprovació pel part del Consell Municipal per tal de portar a
terme la convocatòria d'una consulta ciutadana, si que veiem lògic que el Consell Municipal
validi el compliment deis requisits i per tant aprovi o no la mateixa, en funció de complir els
requisits legals. És a dir que la consulta no sigui valorada segons la oportunitat o no, i si que
ho sigui perles causes previstes perla legalitat. Tal com esta exposat si o si ho ha d' aprovar el
Consell Municipal i no hauria de ser així.

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
Quan una iniciativa ciutadana assoleix el nombre de signatures mínim per demanar una
consulta, és convenient, per aprofundir i millorar el sistema democràtic ,que la decisió sobre si
es fa o no la consulta proposada no es determini per criteris d’oportunitat en base al debat
entre els grups municipals. Es considera que la legitimació derivada de la recollida de
signatures és suficient com per activar el canal de la consulta.

L’acceptació d’aquesta al·legació suposa la incorporació d’algunes prevencions en la regulació
de la consulta per trobar l’equilibri necessari entre la legitimació ciutadana i la planificació
econòmica i la consegüent implicació pressupostària de l’acció de govern.
En primer lloc en el moment de sol·licitar l’admissió a tràmit de la iniciativa. Abans de fer-ho és
prudent deixar la porta oberta a demanar un informe econòmic que indiqui el cost que podria
suposar la realització de l’objecte de la consulta i la seva relació amb el pressupost disponible.
En segon lloc, facilitar la determinació de l’àmbit territorial de les consultes, raó per la qual és
convenient establir un criteri econòmic per indicar si és del districte o de ciutat. Una actuació
important en un districte, per exemple, que suposi una disposició de recursos econòmics
important pot afectar al conjunt de la ciutat.

