
12. Grup Municipal Ciutadans 
 
 

12.1. Esmena  d'eliminació. Preàmbul- 
Eliminació del primer  punt del preàmbul. 

JUSTIFICACIÓ: Consisteix únicament en un posicionament ideològic i la finalitat d'un 

reglament es la de regular, i no la de difondre cap tipus  de posicionament ideològic. No es 

poden fer referencies  a que la ciutat  de Barcelona sigui una ciutat Catalanista i Republicana, 

ni les referencies que es fan a la Guerra Civil Espanyola. Considerem que no  son ni  necessàries 

ni  convenients  en  l'elaboració   d'un  text  normatiu sobre  la participació  ciutadana i son 

conceptes que no sols no responen  a la representativitat de la ciutadania, sinó que a més a 

més fan referencia a fets tràgics de la nostra historia que res tenen a veure amb la matèria que 

regularà aquest Reglament. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

Justificació. 
El Preàmbul d’una norma d’aquestes característiques serveix per determinar el moment 
històric en que s’elabora la norma i el marc conceptual en que es fonamenta per tal de facilitar 
la seva interpretació quan sigui necessària. L’apartat 1 d’aquest Preàmbul es cenyeix a 
descriure la història recent d’una ciutat que, com totes, ha tingut diferents moments històrics i 
ha estat al mateix temps republicana, catalanista, burgesa i revolucionària. Els segles XIX i XX 
han forjat les bases de l’actual Barcelona. Les lluites socials i les organitzacions ciutadanes han 
estat una característica de Barcelona, així com de moltes ciutats europees, que han ajudat a 
configurar la ciutat actual. 
 
 
 

12.2 Esmena de modificació. Article 7. Legitimació per 
participar  en la iniciativa ciutadana. 
 
TEXT ORIGINAL: Poden participar  en la iniciativa  ciutadana  totes  les persones majors de 
setze anys empadronades  a Barcelona. 
PROPOSTA: Poden participar  en la iniciativa  ciutadana  totes  les persones majors de divuit 
anys empadronades  a Barcelona. 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

Justificació. 
 
La regulació de la iniciativa ciutadana en el Reglament manté el criteri de l’article 28 de la 
Carta Municipal (any 1998) i de les normes reguladores de l’any 2002 que permetia la 
signatura a persones més grans de setze anys. En el mateix sentit així ho preveia també la 
proposta de reglament de participació aprovat inicialment l’any 2014, tot i que finalment no va 
ser aprovat definitivament. D’altra banda la llei 1/2006 de la Iniciativa Legislativa Popular a 
Catalunya preveu aquesta possibilitat i des d’aleshores cap organització ni institució hi ha vist 
cap inconvenient, ans el contrari. Entenem per tant, que aquest reglament ha de permetre 



avançar en drets i no en la seva restricció. Tanmateix, s’ha incorporat, a petició d’altres 
esmenes, un paràgraf en l’article 2 per definir i concretar l’àmbit d’aplicació subjectiva en cada 
un dels canals de participació definits en aquest Reglament.  
 
 
 

12.3 Esmena de modificació. Article 9.1. Legitimació per 

participar  en la iniciativa ciutadana. 
 

TEXT ORIGINAL:  Pera  la tramitació d'una iniciativa ciutadana cal que aquesta obtingui el 

suport minin  de les signatures valides de persones empadronades  a Barcelona més grans de 

setze anys que s'indiquin en els apartats següents. 

 

PROPOSTA: Pera la tramitació d'una iniciativa  ciutadana  cal que aquesta obtingui  el suport  

mínim  de les signatures  valides de persones empadronades  a Barcelona més grans de setze 

anys que s'indiquin en els apartats següents. 

 

JUSTIFICACIÓ: L'edat  per poder  participar de les iniciatives ciutadanes  ha de ser la mateixa, 

que la establerta pera votar en unes eleccions. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

Justificació. 
Si l’esmena consisteix en mantenir el text de la proposta, no ho podem considerar una 

modificació. Tanmateix, sembla que es tracta d’un error de redacció i el que demana 

l’al·legació és que només puguin signar iniciatives ciutadanes personés més grans de divuit 

anys. En aquest cas al veure la resposta a l’anterior. al·legació 12.2  

 

 

12.4. Esmena de modificació. Article 9.2.c Legitimació per 

participar en la iniciativa ciutadana. 
 

TEXT ORIGINAL: 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. 

 

PROPOSTA: 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,   con  Audiència  Pública  en  districte   cal  recollir   9.000 signatures valides. 

 

JUSTIFICACIÓ:  Es necessari l'aclariment del terme  fòrum  ciutadà  per saber a que fa 

referencia. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 



Per evitar confusions s’ha proposat suprimir el concepte “fòrum ciutadà” i es manté el nom 

“audiència pública” amb el que es recull aquest dret a la Carta Municipal de Barcelona. 

 

 

12.5.  Esmena d'addició. Article 11.c Presentació de la sol·licitud 

i de les propostes dels plecs de signatures. 
 

TEXT ORIGINAL:  L'espai suficient  perquè  la persona signant pugui consignar-hi, a mes de la 

seva signatura, els seus noms i cognoms, Document  Nacional d’identitat, o en el cas  de   les  

persones estrangeres no comunitàries, el Passaport o la  Targeta d’identificació d'Estrangers, la 

data de naixement i el domicili. 

 

PROPOSTA: L'espai suficient perquè la persona signant pugui consignar-hi, a mes de la seva 

signatura, els seus noms i cognoms, Document Nacional d'identitat, o en el cas de les persones 

estrangeres  no comunitàries, el Passaport o  la  Targeta  d’Identificació d'Estrangers, la data 

de naixement, el domicili i el codi postal. 

 

JUSTIFICACIÓ: El codi postal de  forma  ràpida  permetrà comprovar que el mateix correspon 

amb el districte o barri on es pretén fer el procés participatiu o la petició ciutadana. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 

 

Incorporar el codi postal facilita la comprovació de les signatures i l’anàlisi estadística. 

Tanmateix, es proposa suprimir el domicili com a dada obligatòria perquè genera una sensació 

de vulneració de la privacitat a la persona signant. Per a la verificació de la inscripció al padró 

els serveis municipals tenen prou amb el DNI. 

 

 

12.6. Esmena d'addició. Article 16.2. Recollida, autentificació  i 

presentació de les signatures. 
 

TEXT ORIGINAL: En els plecs s'han de recollir  les signatures de les persones que donin suport a 

la iniciativa  ciutadana, i s'hi ha de fer constar el nom, els cognoms, el número del  Document 

Nacional d’identitat, o en el cas  de les persones  estrangeres  no comunitàries, el  Passaport  o  

la  Targeta  d’identificació  d'Estrangers,  la  data de naixement i el domicili. 

 

PROPOSTA: En els plecs s'han de recollir les signatures de les persones que donin suport a la 

iniciativa  ciutadana, i s'hi  ha de fer constar el nom, els cognoms, el número  del Document   

Nacional   d’Identitat,  o   en   el   cas  de   les  persones   estrangeres   no comunitàries,   el  

Passaport  o  la  Targeta  d’identificació  d'Estrangers,   la  data   de naixement i el domicili. 

 

JUSTIFICACIÓ: El codi postal  de  forma  rapida  permetrà comprovar que  el mateix correspon 

amb el districte o barri  on es pretén fer el procés participatiu o la petició ciutadana. 



 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ 

Entenent que l’al·legació consisteix en afegir el codi postal. Si és així es proposa estimar 

l’al·legació en la mateixa línia que l’anterior. Cal tenir en compte que el text de la proposta és 

còpia literal de l’actual redactat però es considera que deu ser un error de redacció. 

 

 

 

12.7. Esmena d'eliminació. Article 24.1. Persones cridades a 

participar  en els processos participatius. 
 

TEXT  ORIGINAL: L'aprovació  del  procés  participatiu ha  d'indicar el perfil  personal, tècnic, 

polític, professional, associatiu o de qualsevol altre tipus de les persones que, com a mimin, 

han de ser convocades al procés. 

 

PROPOSTA: L'aprovació  del procés participatiu ha d'indicar  el perfil  personal,  tècnic, 

professional, associatiu  o de qualsevol altre  tipus de les persones que, com a mínim, han de 

ser convocades al procés. 

 

JUSTIFICACIÓ: Eliminació  del perfil polític  de les persones  cridades  a participar al processos 

participatius, amb la finalitat d'atorgar  imparcialitat als mateixos. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

 

Justificació: 

En no poques ocasions en els processos participatius es convoquen persones amb perfil polític 

ja sigui de l’ajuntament o de qualsevol altra administració. És convenient conèixer l’opinió i 

punt de vista de les persones que tenen responsabilitat com a  membres d’alguna institució o 

partit. En aquest cas  estem d’acord que  cal identificar i explicar clarament quines són les 

característiques de les persones que responen a aquesta tipologia i quin serà el seu paper en el 

procés. Tot i així, entenem que no es pot negar “ex ante” la seva presència. Serà una decisió de 

la Comissió de Seguiment del procés que, com totes les seves decisions, pot ser recorreguda a 

l’Òrgan gestor o a la Comissió d’Empara,  si en algun moment es considera que es vulneren 

drets o es donen privilegis a alguns actors. 

 

 

12.8. Esmena d'addició. Article 24.2. Persones cridades a 

participar en els processos participatius. 
 

TEXT ORIGINAL: En  el  cas  que  en  el  moment   de  l'aprovació   no  sigui  possible determinar  

els perfils  de les persones  que han de ser convocades, s'han de fer  els estudis necessaris que 

recullin el mapa d'actors  que permeti la seva identificació, amb caràcter previ a l'inici deis 

debats. 



PROPOSTA: En el cas que en el moment de l'aprovació  no sigui possible determinar  els perfils 

de les persones que han de ser convocades, s'han de fer per part del funcionaris de la casa els 

estudis necessaris que rullin  el mapa d'actors que permeti  la seva identificació, amb caràcter 

previ a l'inici deis debats. 

 

JUSTIFICACIÓ: Es  necessari   l'aclariment  i determinació  de   les   persones   que determinaran 

els perfils  de les persones que seran convocades. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

 

Justificació: 

 

S’entén que es proposa “recollir” el mapa d’actors, no de “rullin” el mapa d’actors. Si és així el 

reglament ja deixa molt clara la importància d’elaborar adequadament el mapa d’actors 

perquè totes les visions estiguin presents, però tanmateix no ha de ser el Reglament on es 

predetermini com s’ha de fer aquesta recollida d’informació. En alguns casos serà amb 

personal municipal i en d’altres es requerirà de col·laboracions externes. Aquest fet es 

determinarà en cada moment, ja que és una competència del govern que, d’acord amb les 

normes contractuals, farà ús dels recursos que siguin necessaris de la manera més convenient i 

eficient. 

 

 

12.9. Esmena d'addició. Article 25.1.4 Les diferents  fases del 

processos participatius. 
 

TEXT ORIGINAL: Fase d'informació, mitjançant  la  qual  es difon   al  conjunt  de  la ciutadania 

interessada  la matèria  o el projecte  sobre el qual es vol demanar la participació, utilitzant els 

mitjans adequats. 

 

PROPOSTA: Fase d'informació, mitjançant  la qual es difon  al conjunt  de. la ciutadania 

interessada  la  matèria o  el projecte  sobre  el  qual es vol  demanar  la  participació, utilitzant 

els mitjans adequats. 

 

JUSTIFICACIÓ: És necessari determinar quins seran els mitjans adequats. 

 

NO ES POT PROPOSAR ESTIMAR O DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ PERQUÈ NO ES PROPOSA CAP 

TEXT. 

 

Tanmateix, i a efectes de debat, es considera interessant la recomanació que ja està 

incorporada al Reglament. 

 

 



12.10. Esmena d'addició. Article 26.4. Funcionament i 

metodologia dels actes i debats. 
 

PROPOSTA:  Determinar qui i com es designarà la persona facilitadora del  procés participatiu. 

 

JUSTIFICACIÓ: No pot el reglament preveure l'existència de una persona facilitadora del procés 

participatiu i no fer regular qui podrà ser o qui la podrà anomenar. 

 

NO ES POT PROPOSAR ESTIMAR O DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ PERQUÈ NO ES PROPOSA CAP 

TEXT. 

 

Tanmateix a efectes explicatius cal dir que això està recollit al text normatiu: l’article 22.1 del 

Reglament determina que l’aprovació del procés participatiu comporta la concreció de qui serà 

l’òrgan administratiu responsable del seu funcionament (apartat e). No es pot preveure “ex 

ante” quin serà aquest òrgan perquè pot dependre de les característiques del procés. Aquest 

òrgan determinarà qui ha de fer aquestes funcions que poden ser exercides per personal 

municipal o mitjançant contractacions externes, seguint la llei de contractació pública. 

 

 

12.11. Esmena d'addició . Article 35. Composició de la comissió 

de seguiment. 
 

PROPOSTA:  Afegir  un  punt  en  el  qual  es regulin  i  es determinin  les causes que motivaran 

el nombre de membres de la comissió. 

 

JUSTIFICACIÓ: Es necessari determinar i aclarir  el nombre de  membres, ja que  la diferencia  

entre  5 i 25 es important. S'han de fixar les causes que poden motivar que la comissió sigui 

mes amplia  o menys. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

 

D’acord amb l’argument es proposa modificar l’article 35:.1 

 

Article 35 

Composició de la Comissió de Seguiment 

1. La Comissió de Seguiment de cada procés participatiu està formada per un mínim de 

cinc persones i un màxim de vint-i-cinc, nomenades per l’alcalde o l’alcaldessa. El nombre 

ve determinat per l’abast, àmbit i interès de la matèria objecte del procés. 

 

 

12.12. Esmena d'eliminació. Article 36. Els processos 

participatius preceptius. 



 

JUSTIFICACIÓ: No poden determinar-se processos participatius amb caràcter imperatiu sobre 

determinades matèries  i temes de ciutat. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 

 

Justificació: 

L’article 22 del vigent Reglament de Participació ciutadana de l’any 2002 ja estableix els 

processos participatius preceptius: “per a l’aprovació dels projectes urbanístics de gran 

envergadura o d’especial transcendència, en els plans temàtics o sectorials que afecten el 

conjunt de la ciutadania i les disposicions municipals d’especial rellevància ciutadana i sobretot 

en els plans d’actuació municipal, s’han d’impulsar de manera preceptiva processos de 

participació que seran recollits en les «memòries participatives. 

 

 

 

12.13. Esmena de modificació i d’eliminació. Article 62. regim 

de sessions dels Consells de Barri. 

 
 

TEXT ORIGINAL: 1. Els Consells de Barri s'han de convocar com a mínim un cop l'any o quan ho 

proposi el regidor o la regidora delegat o delegada per l'alcalde o alcaldessa al districte, una 

desena 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. 

La presidència, a iniciativa pròpia o proposta de la Vicepresidència o de la Comissió de 

Seguiment, i una quarta  part  dels o de les membres no municipals poden  proposar la 

realització de sessions extraordinàries per tractar de forma urgent temes monogràfics. 

 

2. Per tal de no fraccionar debats i abordar situacions que superin els límits  d'un barri, a 

proposta dels presidents o de les presidentes deis Consells de Barri, o de dos o mes Comissions 

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

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

 

PROPOSTA: TEXT ORIGINAL: 1. Els Consells de Barri s'han de convocar coma mínim un cop l'any 

o quan ho proposi el regidor o la regidora delegat o delegada per l'alcalde o alcaldessa  al  

districte, una  desena  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. 

La presidència, a iniciativa  pròpia o proposta de la Vicepresidència o de la Comissió de 

Seguiment, i una quarta part  dels o de les membres no municipals  poden proposar la 

realització de sessions extraordinàries per tractor  deforma urgent temes monogràfics. 

 



JUSTIFICACIÓ: La periodicitat actual  en la que  es celebrem el consells  de barris  es adequada 

per lo que no es preceptiu fixar un mínim ni un màxim. 

 

NO ES POT PROPOSAR ESTIMAR O DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ PERQUÈ NO ES PROPOSA CAP 

TEXT ALTERNATIU. ES TRACTA D’UNA REITERACIÓ DEL TEXT ACTUAL 

 

 

 

12.14. Esmena de modificació. Article 68.3. Concepte  de 

consulta ciutadana. 

 
 

TEXT ORIGINAL: Poden participar en les consultes  ciutadanes les persones  majors  de 16 anys 

inscrites en el padró  municipal de Barcelona. 

 

PROPOSTA: Poden participar  en les consultes ciutadanes  les persones majors  de 18 anys 

inscrites en el padró municipal de Barcelona. 

 

JUSTIFICACIÓ: L'edat per  poder participar de  les iniciatives ciutadanes ha  de ser la mateixa, 

que la establerta per a votar en unes eleccions. 

 

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Per les raons indicades a la resposta a l’esmena 2. 

 


