
10. CCOO- Secretaria de política territorial, acció social i 
migracions 
 
 

10.1.Al-legació 1. Article 6, apartat 3 
 
Incorporar: ..suport tècnic assessorament a les persones  entitats  interessades... 
 
Valorem  molt  el paper  de la societat  organitzada  i, com  que  sovint  algunes 
organitzacions  no tenen suficients  recursos,  ens sembla  oportú esmentar  de manera 
explícita la possibilitat de rebre suport des de I ‘Administració, tot i que podríem entendre que 
resta implícita aquesta possibilitat. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Acceptant l’argumentari. Es proposa la redacció següent 

de l’article: 

 
Suport tècnic i econòmic de l’Ajuntament i despesa màxima realitzada per la Comissió 
Promotora 
1. L’Ajuntament ha d’oferir suport tècnic i assessorament a les persones i entitats 
interessades en promoure iniciatives ciutadanes 

 
 

10.2. Al·legació 2. Article 19. Promoció del procés participatiu. 
 
Afegir: " Les  entitats  i associacions  ciutadanes,  degudament  registrades 
d'acord   amb   la   normativa   d'aplicació,   podran   promoure   processos 
participatius  com  a  entitats  reconegudament  representatives  en  el seu àmbit, i a la 
pròpia ciutat, sempre que acreditin  el nombre  de persones associades  i empadronades  a 
la  ciutat  de Barcelona  d'acord  amb   els barems especificats a l'article 9". 
 
És  una  aportació  que  vol  posar  en  valor,  estimular  i afavorir  la  capacitat 
d'organització   social,   sigui   sectorial,   territorial,   o   en   funció   d'interessos col·lectius, 
com una riquesa de la ciutat que cal que es vegi reconeguda  en el Reglament. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

 

Justificació. 

La iniciativa ciutadana per promoure processos participatius està recollida a l’article 8 però cal 
acreditar l’interès ciutadà amb un mínim de signatures. Al món associatiu, a diferència del món 
sindical no existeix el concepte “sindicat més representatiu”. En el mon laboral aquesta 
qualitat de “més representatiu” s’assoleix en funció del nombre de membres dels comitès 
d’empresa que en l’àmbit  concret té un determinat sindicat. En l’àmbit associatiu això no 
existeix, raó per la qual el concepte de “major representativitat” és difícil de determinar i pot 
ser objecte d’interpretacions interessades. 
 

10.3. Al·legació 3. Article 39. 
 
Afegir, després de l'apartat b 



Es vetllarà per garantir que les associacions i organitzacions reconegudament 
representatives   sectorialment, estiguin   degudament representades,  d'acord  amb  la seva 
voluntat,  en l’òrgan  de participació  que es tracti". 
 
Ens   sembla   que   precisa   més   la  necessitat   d'assegurar,   en   àmbits   de participació 
sectorials especialment, que les entitats ciutadanes representatives del sector hi siguin 
presents, per donar valor a l'associacionisme i, també, per garantir la utilitat de l'organisme de 
participació que es tracti. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

Justificació. 

La iniciativa ciutadana per promoure processos participatius està recollida a l’article 8 però cal 
acreditar l’interès ciutadà amb un mínim de signatures. Al món associatiu, a diferència del món 
sindical no existeix el concepte “sindicat més representatiu”. En el mon laboral aquesta 
qualitat de “més representatiu” s’assoleix en funció del nombre de membres dels comitès 
d’empresa que en l’àmbit  concret té un determinat sindicat. En l’àmbit associatiu això no 
existeix, raó per la qual el concepte de “major representativitat” és difícil de determinar i pot 
ser objecte d’interpretacions interessades. 
 

10.4. Al·legació 4. Article 55. Comissió Permanent del Consell de 

Ciutat. Apartat c 
 
Una persona  vocal del Consell de Ciutat, escollida  a aquest efecte,  “de cada un dels grups 
assenyalats" a les lletres c, d, e, f, g i h de l'article 52. 
Ens sembla  que  cal precisar  amb claredat  que la permanent  del Consell  de Ciutat  no pot 
ser un àmbit on els grups municipals  tinguin més representants que les pròpies entitats i 
membres del Consell. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Queda més clar el redactat i es proposa incorporar-lo a 

l’article 55 .2 

 
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. 

 


