
3. Associació de Veïns Sant Gervasi de Cassoles 
 
 

ÚNICA. 
 
Igualar  el  percentatge   de  requeriments del  districte  al  de  l'Ajuntament 
global  ,  aixo  vol  dir  que  en  lloc del 4,69% del  cens  a  les  eleccions municipals del 2015 es 
passi al 1,292 % tal com es requereix a Barcelona global. 
 
Entenem  que hi ha una desproporció,  que dificultaria  la participació  del veïnat en el nostre 
districte. 
 
Agrairem  un reestudi d'aquesta  situació  i es trobi  la millar  solució  per afavorir la 
participació  de la societat civil 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
 
Han hagut moltes al·legacions en aquest sentit, raó per la qual es proposa modificar el nombre 
de signatures necessari per presentar iniciatives ciutadanes. Tanmateix cal mantenir una 
relació inversament proporcional entre el nombre de signatures i la població de manera que a 
menys població més percentatge de signatures tal com es recull en les lleis generals que 
regulen diferents tipus d’iniciatives com per exemple la Llei 4/2010 de referèndums de 
Catalunya, la llei 10/2014 catalana de consultes no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana i la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.  
 
Es proposa modificar l’article 9 amb el redactat següent: 
 

Article 9 
Signatures necessàries per a la tramitació d’una iniciativa ciutadana 
1. Per a la tramitació d’una iniciativa ciutadana cal que aquesta obtingui el suport mínim 
de les signatures vàlides de persones empadronades a Barcelona més grans de setze 
anys que s’indiquen en els apartats següents. 
 
2. Les iniciatives ciutadanes d’àmbit de ciutat han de recollir el nombre mínim de 
signatures vàlides següents: 
a) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la celebració d’una consulta ciutadana 
o en proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter general, cal recollir 15.000 
signatures vàlides. 
b) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar l’inici d’un procés participatiu o en 
proposar la creació d’un òrgan de participació, cal recollir 9.000 signatures vàlides. 
c) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la posta en marxa d’una audiència 
pública, cal recollir 7.000 signatures vàlides. 
d) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la incorporació d’un o diversos punts a 
l'ordre del dia del Consell Municipal, cal recollir 3.750 signatures vàlides. 
 
3. Les iniciatives ciutadanes d’àmbit de districte han de recollir el nombre mínim de 
signatures vàlides següents:  
 



 consultes 
i normes 

processos 
i òrgans 

Audiències punts 
ordre 
dia 

Ciutat Vella         
2.500    

       1.500             1.000                
500    

Eixample         
6.500    

       3.900             2.600            
1.300    

Sants         
4.500    

       2.700             1.800                
900    

LesCorts         
2.000    

       1.200                800                
400    

Sarrià         
3.500    

       2.200             1.500                
700    

Gràcia         
3.000    

       1.800             1.200                
600    

Horta-
Guinardó 

        
4.000    

       2.500             1.700                
800    

Nou Barris         
4.000    

       2.400             1.700                
800    

Sant Andreu         
3.500    

       2.200             1.500                
700    

Sant Martí         
5.700    

       3.400             2.300            
1.100    

 
4. Quan les iniciatives es refereixin a més d’un districte cal recollir les signatures 
resultants de la suma de cada districte indicada a l’apartat anterior reduïdes en el 
percentatge següent: 
 

Nombre 
districtes 

Percentatge 
reducció 

2 10,00% 

3 15,00% 

4 20,00% 

5 30,00% 

6 40,00% 

7 45,00% 

8 50,00% 

9 55,00% 

10 60,00% 

 
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. 

 
 


