5. Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona
5.1. Al·legació 1a. ARTICLE 1.Incorporar nou punt, 1.3, que contempli:
"Els dubtes que puguin plantejar-se en l'aplicació de les prescripcions d'aquestes Normes s'han
d'interpretar sempre de manera que prevalgui la solució que asseguri la màxima participació,
publicitat i informació de les actuacions polític-administratives."
En l'anterior normativa ja apareixia en el 1.2 i ara el mateix text l'han desplaçat al paràgraf
final del preàmbul, és a dir, fora de la part normativa i ho repeteixen en la disposició addicional
primera. Entenem que ha de tornar a la part normativa.
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
Les Disposicions Addicionals tenen el mateix valor normatiu que l’articulat ordinal. Les
Directrius per a l’elaboració de normes jurídiques de l’ajuntament de Barcelona recomana
posar aquest tipus de prescripcions a les Disposicions Addicionals
“Les disposicions addicionals han de regular: a) Els règims jurídics especials que no es puguin
situar a l'articulat, com a matisació o addició de la part dispositiva. L'ordre d'aquests règims és
el següent: territorial, personal, econòmic i processal. El règim jurídic especial implica la creació
de normes que contenen un règim jurídic específic, diferent del que es preveu amb caràcter
general a la part articulada. Aquests règims especials han de determinar de forma clara i
precisa l'àmbit en què s'aplica el règim especial, el qual ha de ser, per si mateix o per remissió
al règim comú o a altres disposicions, suficientment complet com per ser aplicat de forma
immediata.”

5.2. Al·legació 2a. ARTICLE 2.Modificar el títol "Àmbit d'aplicació subjectiva", eliminant subjectiva del títol i incloent un
segon paràgraf que justifiqui l'àmbit d'aplicació territorial als districtes:
2. L'àmbit d'aplicació territorial d'aquestes normes, si no s'especifica el contrari de manera
explícita és tant l'àmbit de ciutat com l'àmbit de districte
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
No és procedent eliminar l’adjectiu “subjectiva” al definir l’àmbit que afecta les persones. Cal
determinar quines són les persones legitimades per poder exercir els drets regulats al
Reglament, ja que en cas contrari es podria reduir només a aquelles que tenen els drets
polítics de participació (nacionals espanyols –o de països amb conveni de reciprocitat- majors
de 18 anys). Per donar-li un major claredat s’ha proposat l’addició d’un paràgraf a l’article 2 tal

com s’indica a la resposta a l’al·legació 4.1 de CUP, Capgirem Barcelona indicada en aquest
informe.
Pel que fa a l’àmbit territorial proposat a l’al·legació (que no té el caràcter de “subjectiu”) ja
s’indica al paràgraf 8 del Preàmbul que aquestes normes són d’aplicació a la ciutat i als
districtes, però per a una major clarificació es proposa incorporar aquesta previsió com apartat
3 de l’article 1, sense suprimir el redactat actual, amb la redacció següent:
3. Sens perjudici d’allò indicat al Reglament d’Organització i Funcionament dels
Districtes, les previsions d’aquest Reglament són d’aplicació tant a l’àmbit de ciutat i dels
Districtes.

5.3. Al·legació 3a. ARTICLE 3.- Dret a la participació:
Canviar: “1. La ciutadania té el dret a intervenir –directament o mitjançant associacions
ciutadanes- en els (…)”
Per: 1. La ciutadania té el dret a rebre informació i intervenir –directament o mitjançant
associacions ciutadanes- en els (…)
Posteriorment en altres articles plantegem diversos canvis respecte a la forma en què rebem
informació, especialment les entitats veïnals.
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació: Millora el redactat
Es proposa el contingut següent de l’article 3.1:
La ciutadania té el dret a rebre informació i intervenir –directament o mitjançant
associacions ciutadanes- en els processos de presa de decisions polítiques i en el
funcionament dels serveis públics, a través dels mitjans i canals de participació amb els
requisits i la forma determinada en aquest Reglament, en matèries d’interès que afectin
la ciutat i els ciutadans i ciutadanes.

5.4. Al·legació 4a. ARTICLE 5.Incloure el paràgraf:
5.2.: “A fi i efecte de garantir el bon funcionament dels instruments de participació ciutadana
als districtes, es crearà la figura del responsable de Democràcia Activa, que tindrà presència
continuada al territori i serà la persona de referència en temes de participació ".
És una figura recentment creada que cal blindar en el reglament. L'existència d'un responsable
a cada districte per garantir que funcioni la participació i que resolgui les deficiències en el
seguiment de la traçabilitat els processos participatius (problemes com “això no és meu, el
porta una altra àrea, o ja ho consultaré”)
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. No es pot limitar la potestat
organitzativa de l’alcaldessa o l’alcalde. Es proposa un nou redactat de l’article 5:
Organització administrativa per a la participació ciutadana.

1. En exercici de les competències que li atribueix la Carta Municipal de Barcelona,
correspon a l’alcalde o l’alcaldessa l’establiment de l’organització administrativa
necessària destinant els recursos humans i materials suficients per a per a l’impuls i bon
funcionament de la participació ciutadana.
Aquests òrgans poden tenir, si escau, i entre d’altres, les funcions següents:
a) Dur a terme les gestions i les actuacions administratives necessàries per a
l’organització i bon funcionament de la participació ciutadana
b) Coordinar les actuacions de les àrees i districtes implicats en la celebració realització o
organització de la participació ciutadana.
c) Impulsar i fer el seguiment administratiu de la tramitació de la contractació que sigui
necessària.
d) Ser l’òrgan administratiu responsable de l’organització i funcionament dels processos
participatius i dels altres canals i mecanismes de participació ciutadana que ho
requereixin.
e) Realitzar les altres funcions i actuacions que li encarregui l’alcalde o l’alcaldessa.
2. L'Ajuntament de Barcelona ha de vetllar per la formació, en matèria de participació
ciutadana, dinàmica de grups i mediació, del personal municipal, en general i,
particularment d’aquelles persones més directament relacionades amb les actuacions en
aquest àmbit

5.5. Al·legació 5a. ARTICLE 9.Canviar el nombre de signatures necessàries per incorporar punts a l’ordre del dia en els
Consells Municipal de Ciutat i en els Consells de Districte reduint-les a la meitat respecte a un
Fòrum Ciutadà de Ciutat i de Districte respectivament.
No té sentit que per convocar un Fòrum ciutadà – o Audiència – es necessiti el mateix numero
de signatures que calen per la incorporació de punts a l’ordre del dia que requeririen ser molt
menys.

5.6. Al·legació 6a. ARTICLE 9.Establir la mateix índex proporcional que s’estableix en els apartats que fan referència a la
ciutat a), b) i c) per aplicar-lo en els mateixos conceptes en els Districtes en funció de la seva
població. En el redactat actual són índexs més alts els dels districtes respecte als de la ciutat.
No està justificat que hi hagin criteris diferents.

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS.
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
Ciutat Vella

processos
i òrgans

Audiències

1.500

1.000

3.900

2.600

2.500
Eixample

500

6.500
Sants

1.300
2.700

1.800

4.500
LesCorts

900
1.200

800

2.000
Sarrià

400
2.200

1.500

1.800

1.200

2.500

1.700

2.400

1.700

3.500
Gràcia

700

3.000
HortaGuinardó
Nou Barris

600

4.000

800

4.000
Sant Andreu

800
2.200

1.500

3.500
Sant Martí

700
3.400

5.700

punts
ordre
dia

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Percentatge
reducció
10,00%
15,00%
20,00%
30,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
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.

5.7. Al·legació 7a. ARTICLE 17.Eliminar al punt f) la limitació de quatre convocatòries per any per convocar una sessió del
Consell de Barri per iniciativa ciutadana.
S’ha de pressuposar que si hi ha una iniciativa ciutadana que sol·licita la convocatòria d’ un
Consell de Barri, existeix una motivació real, amb raons suficients per tal de que es celebri,
independentment de quantes sessions s’hagin celebrat anteriorment.
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
La bona organització dels canals de participació requereix d’una planificació certa. En el cas
dels òrgans especialment i més particularment els consells de barri que per les seves
característiques d’òrgans molt oberts exigeixen que es pugui preveure amb temps les seves
convocatòries. La naturalesa d’òrgan de participació del Consell de Barri no es pot confondre
amb altres canals de participació com les audiències públiques. Per poder diferenciar un
consell d’una audiència cal donar a aquests primers el caràcter d’òrgan planificat que ordena
els debats en base a uns temes elaborats i promoguts per la comissió de seguiment. Els
assumptes puntuals que puguin afectar als veïns i les veïnes es poden tractar en les audiències
públiques.

5.8. Al·legació 8a. ARTICLE 19.Punt 1. Afegir al final: “o pel Consell Ciutadà del Districte quan es tracti de processos de
participació dins d’aquest àmbit”.
El Consell Ciutadà del Districte ha de tenir les mateixes prerrogatives a nivell de districte que el
Consell Ciutadà de Barcelona a nivell de ciutat.
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
Aquesta modificació afecta al Reglament d’Organització i Funcionament dels Districtes de
caràcter orgànic, que aquest Reglament de participació no pot modificar, ja que és de rang
inferior.

5.9. Al·legació 9a. ARTICLE 21.Punt 2: Substituir el redactar actual: “El resultat del procés participatiu no afecta les facultats
decisòries dels òrgans de govern de l’Ajuntament.” Per aquest: “L’ajuntament, al inici del
procés participatiu, explicitarà la predisposició de la que parteix per assumir l’impacte del
resultat del procés, és a dir, especificant quin grau de repercussió tindran les aportacions
ciutadanes en les decisions finals dels òrgans de govern”.
Abans de començar un procés participatiu ha de ser un deure de l’Ajuntament, per respecte a
les energies que la ciutadania i entitats dedicaran, que faci saber en quina mesura pot influir la
participació ciutadana en les decisions que prendrà.
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. Tot i que ja ho senyala l’article 23.2 e)
sembla adient reiterar-ho en aquest article per a una millor interpretació. Es proposa la
redacció següent de l’article 21.2:
El resultat del procés participatiu no afecta les facultats decisòries dels òrgans de govern
de l’Ajuntament, Tanmateix, l’acord de convocatòria, ha d’explicitar com aplicarà els
resultats a la decisió final

5.10. Al·legació 10a. ARTICLE 24.
Punts 4 i 5: caldria deixar clar en la redacció que les persones que participen en representació
d’una entitat no participen a títol personal, la qual cosa hauria de ser evident. L’actual redactat
pot portar a interpretacions errònies.
Debilitaria un procés deliberatiu que els representants d’entitats o col·lectius fossin mera
corretja de transmissió però si que ha de quedar constància que la seva participació ve donada
pel pes d’una reflexió col·lectiva que porten al darrera.
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:

Si s’incorpora el redactat proposat caldria demanar sempre a les entitats l’acord de l’òrgan de
govern indicant el marc d’actuació de la persona que la representa. Si es manté el redactat
inicial queda més clara la voluntat de cada representant i de com pugui gestionar la seva
“representació” d’acord amb les instruccions que pugui rebre de la seva entitat.

5.11. Al·legació 11a. ARTICLE 25.
Punt 1 a). Canviar “utilitzant els mitjans adequats” per “utilitzant els mitjans disponibles”
Per evitar que quedi a discreció de qualsevol persona la consideració subjectiva de quins
mitjans són els adequats.
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
L’adjectiu “disponibles” és més restrictiu que “adequats” i és més pertinent deixar el redactat
actual.

5.12. Al·legació 12a. ARTICLE 29.
Punt 1: Substituir "No es pot predeterminar l’impacte que el procés participatiu ha de tenir en
la decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat." per "El procés participatiu serà tingut en
consideració en la decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat, des del respecte a la Carta
municipal de Barcelona, al Reglament Orgànic municipal i la resta de normativa aplicable."
Si bé jurídicament no podem exigir que sigui vinculant, però si que podem exigir el
reconeixement del resultat dels processos participatius.
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.
Per facilitar la seva interpretació es proposa un nou redactat de l’apartat 1 de l’Article 29 (en
negreta la modificació):
No es pot predeterminar l’impacte que el procés participatiu ha de tenir en la decisió
final sobre l’actuació sotmesa a debat, tot i que cal que sigui fonamentada, tenint en
compte els resultats del procés.

5.13. Al·legació 13a. ARTICLE 36.Punt 1 c) i d): determinar criteris el més objectius i concrets possibles per establir quan és
preceptiu un procés participatiu.
Adjectius com “ gran envergadura” “transcendència o rellevància especial” són interpretables
en funció del punt de vista que s’ho miri. Cal trobar una redacció que no ho deixi tot tant a
l’aire i no sigui limitant.
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.

Per tractar de disminuir la indeterminació dels conceptes es proposa incorporar alguns
exemples que permetin una millor interpretació. Es proposa un nou redactat de l’article 36
(ara 37 amb la nova numeració):
Article 37
Els processos participatius preceptius
1. S’han d’impulsar de manera preceptiva processos participatius realitzats amb ocasió
de l’aprovació de:
a) Plans d’actuació municipals i Plans d’inversions municipals.
b) Plans sectorials o territorials que tinguin una afectació especial, per afectar almenys a
un districte o per suposar més de 100 milions d’euros d’inversió.
c) L’aprovació d’instruments de planejament general, llevat que el seu àmbit territorial
faci referència a una única parcel·la o a una superfície inferior a 2.000 m2, i també dels
plans d’usos d’àmbit de districte o de ciutat o dels plans especials l’objecte dels quals
sigui l’ordenació d’infraestructures que no derivin d’una previsió del planejament general
d) Ordenances i reglaments municipals de rellevància ciutadana especial.
2. Aquests processos han de ser recollits en les memòries del procés formalitzades
d’acord amb l’article 27, les quals s’han d’incloure dins dels expedients administratius
corresponents. No seran preceptius els processos participatius als quals fa referència la
lletra d) de l’apartat anterior si, prèviament s’ha fet un procés participatiu sobre el
planejament general o el document que li dona cobertura.

5.14. Al·legació 14a. ARTICLE 37.
Concepte d'òrgan de participació nou redactat proposat pel punt 1, i afegir un punt 3:
Punt 1.: Canviar: “Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la
ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i
propostes sobre les actuacions municipals”. Per “Els òrgans de participació són els mitjans de
trobada regular entre la ciutadania i l'Ajuntament per informar, debatre i recollir, de manera
periòdica i continuada, les seves opinions i propostes sobre les actuacions municipals”
Amb aquesta modificació intentem posar el focus a la necessària periodicitat dels òrgans de
participació.

5.15. Al·legació 15a. ARTICLE 37.
Afegir punt 3.: “L’Ajuntament garantirà un funcionament fluid dels òrgans de participació així
com la actualització de tota la nova informació que vagi sorgint i que sigui d’interès de la
ciutadania”.
Volem reforçar la garantia de la fluïdesa del seu funcionament dels òrgans de participació, fent
referència expressa a la necessitat de retorn de tots els temes proposats per la ciutadania.

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS.
Es proposa incorporar l’adjectiu “periòdica” però pel què fa referència a la paraula “informar”
no és una funció de l’òrgan. En tot cas és una dret i un requeriment bàsic per exercir les seves
funcions: “debatre i recollir opinions”. Es proposa un nou redactat de l’article 37 que
respongui aquestes al·legacions:

Article 37
Concepte d’òrgan de participació
1. Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i
l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes
sobre les actuacions municipals. Per realitzar aquestes funcions han de rebre informació
suficient sobre les actuacions municipals, facilitada directament per l’ajuntament o a
petició del mateix òrgan.
2. Els principis de proximitat, freqüència, compromís i voluntat política inspiren el
funcionament dels òrgans de participació.
3. Poden de ser de durada indefinida o determinada per l’acord de creació de l’òrgan.
4. L’Ajuntament ha de facilitar un funcionament fluid dels òrgans de participació i els
recursos més idonis per al compliment dels seus objectius. Ha d’actualitzar, també la
nova informació que vagi sorgint i que pugui ser d’interès de la ciutadania.

5.16. Al·legació 16a. ARTICLE 38.
Modificar el punt 2.b) “Els Consells Ciutadans de Districte i les Audiències Públiques de
Districte, que es regeixen pel Reglament d’Organització i Funcionament dels Districtes, amb la
particularitat que s’han de formalitzar i convocar per iniciativa ciutadana, d’acord amb el que
es disposa en el capítol 2 d’aquest Reglament, quan ho proposi el regidor o regidora de
districte o un terç dels consellers i de les conselleres que conformen el Consell de Districte”.
Per: “Els Consells Ciutadans de districte i les Audiències Públiques de Districte, que es regeixen
pel Reglament d'organització i funcionament dels districtes, podran ser convocats, a més d'en
les sessions planificades de manera periòdica en aquesta normativa, a proposta del regidor/ra
de districte, per un terç dels consellers de districte, o per iniciativa ciutadana”.
Aquest canvi és fonamental per mantenir consells ciutadans i audiències públiques en els
termes en què estan ja regulats en les Normes de funcionament dels Districtes.
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. Queda més clar el redactat i s’eviten confusions.
Es proposa un nou redactat de l’Article 38 punt 2
Els òrgans de participació d’àmbit territorial són:
a) El Consell de Ciutat, que es regula per l’article 36 de la Carta Municipal, pel que es
disposa en la secció segona d’aquest capítol i pel seu Reglament propi.
b) Els Consells Ciutadans de Districte i les Audiències Públiques de Districte, que es
regeixen per les normes d’organització i funcionament dels Districtes, que estableix unes
determinades sessions, poden ser convocats també per iniciativa ciutadana, d’acord amb
el que es disposa en el capítol 2 d’aquest Reglament, o quan ho proposi el regidor o
regidora de districte o un terç dels consellers i de les conselleres que conformen el Consell
de Districte.
c) Els Consells de Barri, que es regulen per l’establert a la secció tercera d’aquest capítol.

5.17. Al·legació 17a. ARTICLE 38.
Ampliar el redactat del punt 3.

Punt 3: “Els òrgans de participació d'àmbit sectorial han de tenir una denominació que
identifiqui el segment de l'acció municipal en què han de realitzar les seves funcions”. Afegir:
“La creació de nous consells sectorials en l'àmbit de districte vindrà determinada per la
voluntat manifesta de fer seguiment de l'activitat relacionada amb aquest àmbit sectorial. La
demanda ha de ser recolzada per almenys un terç dels consellers de districte o un terç de les
entitats del Consell Ciutadà o per iniciativa ciutadana.
La regulació dels consells sectorials de districte es determinarà en el reglament de normes de
funcionament dels districtes”
Actualment no hi ha regulació d'òrgans de participació sectorials en las NPC, abans hi era al
Tit.3 Capt.2

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
Els articles 48 i 49 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Districtes ja regulen
aquests òrgans i el Reglament de participació no pot modificar-ho.

5.18. Al·legació 18a. ARTICLE 42.Punt 2.: “Poden ser convocats a petició d’una tercera part dels seus membres, en el qual cas el
president o la presidenta o, en defecte d’aquests, el vicepresident o la vicepresidenta haurà de
tramitar la convocatòria. Per a la seva vàlida constitució, es requereix l’assistència d’un mínim
d’una tercera -canviar per cinquena- part dels seus membres, sempre que la convocatòria
s’hagi fet almenys amb deu dies d’antelació”
Aquí tenim en compte la quantitat d'entitats que hi ha als barris i a la pràctica molts no hi
participen en els òrgans de participació, per evitar que no es consideri vàlidament constituït
l'òrgan.

5.19 Al·legació 19a. ARTICLE 42.Afegir al final del Punt 2: “La convocatòria s'haurà de realitzar amb almenys quinze dies
d'antelació, i es publicarà pels diferents canals de comunicació municipal, a més de físicament
a les entitats del seu àmbit d'influència”.
Fixem un termini mínim d’antelació per convocar, per evitar que es faci d’avui per demà,
equivalent al que seria la convocatòria d’una assemblea d’una entitat qualsevol

5.20. Al·legació 20a. ARTICLE 42.
Punt 3.: “Les matèries (...) En aquest darrer cas, les propostes d'inclusió de punts en l'ordre del
dia s'han de fer arribar a la secretaria de l'òrgan, com a molt tard, fins a dos dies abans de la
reunió –canviar per convocatòria-. Cas que (...)” (resta igual al redactat aprovat)
Proposem donar preeminència a les propostes ciutadanes i ampliar el temps previ de
presentació, per tal d’obtenir de l'administració municipal la documentació que es consideri
necessària.

5.21. Al·legació 21a. ARTICLE 42.-

Punt 4: “Cal intentar que els acords dels òrgans de participació s'adoptin per consens. Quan no
sigui possible, els acords s'aproven per majoria dels presents –incloure-. En aquest cas, s'ha de
fer constar a l'acta, els assistents i el sentit dels vots emesos pels seus membres”
S’hauria d’evitar que la maca de quòrum impossibiliti la presa de decisions, donat que moltes
de les entitats membres de l'òrgan no assisteixin a la reunió.

5.22. Al·legació 22a. ARTICLE 42.Punt 6: Afegir al final “en un termini de temps concret, sens perjudici del que preveu la
regulació de cada òrgan en concret”.
És important garantir que hi ha retorn, i cal evitar que s'eternitzin els temes pendents sense
resposta.
ES PROPOSA ESTIMAR LES AL·LEGACIONS (a excepció de l’al·legació 20).
Justificació:
La reducció del percentatge de membres col·labora a donar més agilitat als òrgans. D’altra
banda l’establiment d’un termini mínim per convocar les sessions ajuda a millorar el seu
funcionament. En el mateix sentit determinar un temps concret per donar respostes.
Es proposa una nova redacció de l’article 42:
Funcionament dels òrgans de participació
1. El òrgans de participació s’han de reunir almenys un cop l’any o les vegades que
s’estableixi en el seu reglament de funcionament. Les seves sessions són públiques i en la
mesura dels recursos disponibles s’han de transmetre per streaming.
2. Poden ser convocats a petició d’una tercera part dels seus o de les seves membres, en
el qual cas el president o la presidenta o, en defecte d’aquests, el vicepresident o la
vicepresidenta haurà de tramitar la convocatòria, que s’ha de fer, al menys, amb quinze
dies d’antelació mitjançant escrit tramès preferentment per via electrònica o, en cas de
no disposar d’aquesta, al domicili postal. Per a la seva vàlida constitució, es requereix
l’assistència d’un mínim d’una tercera cinquena part dels seus o de les seves membres.
3. Les matèries objecte de debat en cada sessió de l’òrgan de participació es determinen
a proposta municipal o a proposta dels seus o de les seves membres. En aquest darrer
cas, les propostes d’inclusió de punts a l’ordre del dia s’han de fer arribar a la Secretaria
de l’òrgan com a màxim de tard, fins a dos dies abans de la reunió. Cas que no sigui
atesa la sol·licitud d’inclusió, la persona proposant pot demanar que es pronunciï al
respecte el plenari de l’òrgan de participació, i si aquest tampoc la considera oportuna,
pot presentar una queixa davant la Comissió d’Empara regulada al capítol 10 d’aquest
Reglament, que emet l’informe corresponent.
4. S’ha d’intentar que els acords dels òrgans de participació s’adoptin per consens. Quan
no sigui possible, els acords s’aproven per majoria de les persones presents. En aquest
cas, s’ha de fer constar a l’acta el sentit dels vots emesos pels seus o per les seves
membres.
5. L’Ajuntament ha de donar, directament o indirectament, als òrgans de participació el
suport administratiu ordinari per garantir el seu funcionament correcte i amb la màxima
autonomia.

6. Igualment els òrgans competents de l’Ajuntament han de donar resposta a les
propostes o peticions presentades pels òrgans de participació en un termini màxim de
trenta dies, prorrogables fins a trenta dies més per causes justificades.

ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 20.
Justificació:
Potser es tracta d’un error de redacció perquè la intenció d’aquest article és facilitar que es
puguin incorporar punts, des de la convocatòria fins a dos dies abans de la sessió, si apareixen
temes que ho requereixin. Si es canviés el mot “reunió” per “convocatòria” no es podria fer
cap modificació a l’ordre del dia malgrat la possible aparició de temes importants.

5.23. Al·legació 23a. ARTICLE 44.
Canviar “Els responsables tècnics i polítics municipals han de comparèixer davant els
respectius òrgans de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria absoluta –
canviar per un terç- dels seus o de les seves membres perquè aquells expliquin alguna actuació
concreta relacionada amb l’objecte o sector propi del mateix òrgan. Aquesta compareixença
s’ha de produir en un termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud.”
Objectiu: evitar el bloqueig de la sol·licitud de compareixença de tècnics per falta de quòrum
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.

Justificació:
Es considera adient reduir el nombre de membres que poden demanar aquestes
compareixences però no només a una tercera part. Es proposa modificar l’article 44 per
legitimar a la majoria simple dels membres de l’òrgan. Així s’evita la banalització de l’ús
d’aquest canal de relació ciutadania i ajuntament.
Article 44
Compareixences dels responsables municipals davant els òrgans de participació
Els i les responsables polítics municipals han de comparèixer davant els respectius
òrgans de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria simple dels seus o de
les seves membres perquè aquells expliquin alguna actuació concreta relacionada amb
l’objecte o sector propi del mateix òrgan. Quan sigui necessària una explicació de
caràcter més tècnic, poden assistir amb la persona responsable tècnica competent.
Aquesta compareixença s’ha de produir en un termini màxim de trenta dies des de la
recepció de la sol·licitud.

5.24. Al·legació 24
a. ARTICLE 45.Punt 2. La Vicepresidència o Vicepresidències han de ser assumides per membres de l’òrgan
que no tinguin la consideració de membres de la corporació municipal o de personal al servei

de l’Ajuntament o qualsevol administració pública. La seva elecció s’ha de fer per majoria
absoluta dels o de les membres de l’òrgan el dia de la seva constitució. Canviar per “de les
persones presents de l'òrgan el dia de la seva constitució”
Amb el mateix objectiu que a l’article anterior.
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
Acceptar aquesta al·legació suposaria admetre que ni tan sols el dia de la constitució de l’òrgan
assisteixen les persones membres.

5.25. Al·legació 25a. ARTICLE 47.- Secretaria i actes de les sessions
Punt 1: “Els òrgans de participació han de comptar amb una secretaria, que aixeca acta dels
debats celebrats en el si de l’òrgan de participació. L’acta (afegir) “es farà en el termini màxim
de dues setmanes i s’enviarà a tots els membres de l’òrgan de participació per la seva revisió i”
es publica a la plataforma digital per al coneixement general i per, si és el cas, recollir
aportacions o comentaris de qualsevol persona que hi pugui estar interessada.“
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Es comparteix el raonament però es proposa que el termini sigui de 30 dies per assegurar-ho
bé. Es proposa el redactat següent:
Article 47
Secretaria i actes de les sessions
Els òrgans de participació han de comptar amb una secretaria, que aixeca acta dels
debats celebrats en el si de l’òrgan de participació. L’acta s’ha de fer en el termini màxim
de trenta dies i s’ha d’enviar a totes les persones membres de l’òrgan i s’ha de publicar a
la plataforma digital per al coneixement general i per, si és el cas, recollir aportacions o
comentaris de qualsevol persona que hi pugui estar interessada.

5.26. Al·legació 26a. ARTICLE 56.Afegir Punt L): “El Consell de la Ciutat podrà proposar atorgar la Medalla d’Honor de la Ciutat a
una persona i a una entitat en cada edició”
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
És conseqüent amb les funcions del Consell de Ciutat.
Es proposa l’addició d’un apartat l) a l’article 56:
l) Elevar a la Comissió de Plenari sengles propostes de distincions amb la Medalla
d’Honor de Barcelona per a una persona i per a una entitat en cada edició.
En conseqüència es proposa modificar el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Barcelona mitjançant una Disposició Final:
Disposició final quarta.

Modificació del Reglament d’honors i distincions
S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 17 del Reglament d’honors i distincions de
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Ple del Consell Municipal en data
29 de juny de 2012 (BOPB 12-07-2012), amb el contingut següent:
«2. Igualment el Consell de Ciutat pot elevar sengles propostes de distincions per a una
persona i per a una entitat».
A resultes d’aquesta modificació, el contingut fins ara vigent de l’article 17 passa a ser
l’apartat 1 del mateix article.

5.27. Al·legació 27a. ARTICLE 59.Afegir un segon Punt: “Els principis de proximitat, freqüència, compromís, voluntat política i
dotació de recursos tenen en tot cas d'inspirar la participació ciutadana, en particular als
Consells de Barri i sempre orientats al resultat”.
Extret del documents de les reunions de la ciutadania en els districtes
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Incorporant a l’article 37 un apartat 2 que reculli aquests principis per inspirar el funcionament
dels òrgans de participació.
Article 37
Concepte d’òrgan de participació
1. Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i
l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes
sobre les actuacions municipals. Per realitzar aquestes funcions han de rebre informació
suficient sobre les actuacions municipals, facilitada directament per l’ajuntament o a
petició del mateix òrgan.
2. Els principis de proximitat, freqüència, compromís i voluntat política inspiren el
funcionament dels òrgans de participació.
3. Poden de ser de durada indefinida o determinada per l’acord de creació de l’òrgan.

5.28. Al·legació 28a. ARTICLE 60Punt 1.c).- Afegir: “Tindran dret a vot aquelles entitats i associacions del barri presents en el
propi Consell”
Un cop més, per evitar el supòsit de bloqueig en la constitució del Consell o les votacions per
falta de quòrum

5.29. Al·legació 29a. ARTICLE 61. Àmbit d'actuació i desenvolupament de
les sessions dels Consells de Barri
Punt 1: afegir “L'ordre del dia dels Consells de Barri es confeccionarà de manera consensuada
entre les entitats veïnals i els representants municipals en la Comissió de Seguiment
convocada a l'efecte, que com a norma ha de tenir lloc amb almenys 20 dies d'antelació a la
celebració del Consell de Barri.

La documentació a presentar en cada convocatòria estarà a disposició telemàtica i de les
entitats veïnals amb almenys deu dies d'antelació a la celebració del Consell.
Es podrà requerir la presència de tècnics especialitzats per a informar sobre punts inclosos en
l'ordre del dia”.
És important tenir l’ordre del dia i la documentació amb suficient antelació per garantir una
bona qualitat del debat.

5.30. Al·legació 30a. ARTICLE 61.- Àmbit d'actuació i desenvolupament
de les sessions dels Consells de Barri
Punt 2:
Canviar tot el punt:
“Les sessions s’estructuren en dos blocs; en primer lloc s'aborden els punts fixats a l'ordre del
dia, i a continuació es debat sobre les actuacions del territori i es fa el seguiment dels temes
relatius al barri. El president o la presidenta garanteix que la durada del segon bloc sigui la
necessària per tal d'assegurar la participació ciutadana real i efectiva.
Són temes prioritaris de treball, en tot allò que afecta al barri, el Programa d'Actuació de
Districte (PAD), el pressupost del Districte, les figures de planejament urbanístic que afectin al
barri, els projectes d'urbanització, l'anàlisi de necessitats relacionades amb els àmbits que són
competència d'altres administracions, plans de millora integral de l'espai públic, l'anàlisi de
necessitats relacionades amb els àmbits que són de competència municipal, l'orientació de la
planificació global d'altres actuacions del Districte, incloent-hi tots aquells plans estratègics en
els que l'Ajuntament hi participi i es consideri pertinent abordar com el plans d'equipaments,
catàlegs de proximitat, plans comunitaris, plans educatius d'entorn, o plans de barris, així com
les avaluacions dels diferents programes i plans que siguin objecte de seguiment.”
Per aquest nou redactat:
“Les sessions s'estructuren tres blocs; en primer lloc, la representació municipal fa retorn de
les propostes i seguiment dels acords adoptats en anteriors Consells de Barri, per abordar a
continuació els punts consensuats en la Comissió de seguiment com a ordre del dia. En segon
lloc, es presenten i debaten les actuacions al territori i es fa el seguiment dels temes relatius al
barri per les entitats veïnals, i en tercer lloc s'obre un torn de paraules per a la lliure exposició
de la ciutadania. La presidència donarà prioritat a les intervencions de les entitats i gent
organitzada per davant de les de títol personal, i garantirà que la durada del primer bloc no ha
de passar ¼ del temps total de l'acte, considerant que el temps ideal per a un Consell de barri
no hauria d'excedir les 2 hores i mitja.
Es garanteix la publicitat dels Consells de Barri i la pedagogia en el foment de la participació,
mitjançant una àmplia difusió de les seves convocatòries en centres escolars i centres de salut i
equipaments en general dins del seu àmbit territorial d'influència.”
Són aportacions extretes del document territorial per millorar els Consells de barri
Eliminar el paràgraf “Són temes(...) seguiment”, per ser innecessari identificar o enumerar els
temes d’interès per a un Consell de Barri.

5.31. Al·legació 31a. ARTICLE 61.- Àmbit d'actuació i desenvolupament
de les sessions dels Consells de Barri

Punt 3: Afegir al final: “Totes les intervencions seran identificades i es garantirà una resposta
en un termini no superior a 30 dies, o quan procedeixi l'actualització del seu seguiment. Es
garantirà el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels Consells de Barri.”
Objectiu: garantir el seguiment de totes intervencions.

5.32. Al·legació 32a. ARTICLE 61.- Àmbit d'actuació i desenvolupament
de les sessions dels Consells de Barri.
Punt 4: Afegir: a donar resposta “per escrit i en el termini de 2 mesos”, i al final afegir “El
Consell de Barri, a través de la Comissió de Seguiment, podrà proposar elevar a la Junta de
Portaveus del Districte incloure punts en l’ordre del dia del Plenari. Si la Junta no ho considerés
oportú, s’hauria d’argumentar per escrit”
És una proposta concreta sobre com vehicular les respostes als dictàmens i propostes dels
Consells de Barri

5.33. Al·legació 33a. ARTICLE 62.Punt 1: En comptes de “un cop l'any” “tres cops l’any “
L’experiència del nombre de Consells de barri convocats fins ara indica clarament que un és del
tot insuficient

5.34. Al·legació 34a. ARTICLE 62.Punt 1: Afegir al final del primer paràgraf “Les convocatòries periòdiques regulars seran
planificades anualment per garantir-ne el seguiment per la ciutadania”
Objectiu: garantir la periodicitat i tenir una bona planificació en el temps

5.35. Al·legació 35a. ARTICLE 62.
Punt 1: Eliminar: “amb un màxim de quatre a l’any.”
No és convenient posar un màxim, els escenaris de la realitat veïnal a vegades són molt
complexes per auto imposar-nos límits.

5.36. Al·legació 36a. ARTICLE 63.
Punt 1.- Afegir al final del paràgraf: “El primer punt de l’ordre del dia ha de ser la relatoria de
retorn dels punts presents de l’acta de la sessió anterior. La Comissió ha de garantir la redacció
de les actes de les sessions en el termini màxim de dues setmanes, enviar-les als membres del
Consell per la seva revisió, i publicar-les on line”
És molt important reforçar el retorn dels temes que van sortint i l’acta

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS
Atès que s’han rebut diferents al·legacions relacionades amb els Consells de Barri es proposa
una nova regulació de la Secció 3 del Capítol 4 amb el redactat següent:

Secció 3
Els Consells de Barri
Article 60
Els Consells de Barri. Definició
El Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la
ciutadana en les qüestions que afecten al territori. Cada Consell de Barri té l’àmbit i la
denominació establerta per acord del Consell Municipal.
Tenen per finalitat ser canals de participació ciutadana en el desenvolupament de
polítiques públiques de proximitat i convivència i afavorir la cohesió social i la millora de
la qualitat de vida.
Article 61
Composició dels Consells de Barri
1. El Consell de Barri està format pels o per les membres següents:
a) El president o la presidenta del Consell de Barri, càrrec que és exercit pel regidor o per
la regidora del Districte, subsidiàriament pot exercir la presidència el conseller o
consellera de barri en qui delegui la presidència. i, en el seu defecte, pel president o per
la presidenta del districte.
b) Dues Vicepresidències. La primera nomenada pel regidor o la regidora del districte que
ha de ser un ciutadà o ciutadana de consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada
a la vida social i/o associativa del barri que hagi tingut el suport de 2/3 dels o de les
membres del Consell. La segona vicepresidència correspon al conseller o consellera de la
llista més votada al barri en les eleccions municipals.
c) Un conseller o consellera de districte de cada grup municipal.
d) Les entitats i associacions del barri, els grups o plataformes existents i els ciutadans i
ciutadanes, veïns i veïnes del barri que ho desitgin.
2. També poden assistir amb veu però sense vot, el personal directiu així com els
professionals d'equipaments i serveis públics vinculats al barri que el Districte determini,
en el supòsit que aquest consideri convenient dita col·laboració.
3. Actua de secretari o secretària el tècnic o tècnica de districte referent d’aquell barri.
Article 62
Convocatòria dels Consells de Barri
1. Els Consells de Barri s’han de convocar pel seu president o la seva presidenta, com a
mínim dues vegades l’any, una per semestre.
2. Es poden convocar també quan ho proposi el president o presidenta, a iniciativa
pròpia o a proposta de les vicepresidències, o una tercera 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 total de quatre a l’any. Les
convocatòries periòdiques regulars s’han de planificar semestralment per facilitar el
seguiment per la ciutadania.

3. A proposta dels presidents o de les presidentes dels Consells de Barri, o de dos o més
Comissions de Seguiment poden reunir-se conjuntament dos o més Consells de Barri, de
manera ocasional o continuada.
4. L’ordre del dia s’acorda a la Comissió de Seguiment convocada, almenys 15 dies abans
de la sessió del Consell de Barri, a partir de les propostes de les persones que en formen
part. Qualsevol membre del Consell de Barri pot proposar punts a l’ordre del dia amb
una antelació mínima de tres dies abans de la comissió de Seguiment la qual decidirà al
respecte..
5. Juntament amb la convocatòria s’ha de lliurar un formulari perquè les persones
interessades en intervenir en la sessió puguin anunciar prèviament el contingut de la
seva intervenció, remetent aquest formulari a la Comissió de Seguiment fins dos dies
abans de la realització de la sessió.
6. La documentació relativa als temes a tractar i el formulari per fer intervencions ha
d’estar a disposició de totes les persones interessades, en l’espai web, al menys cinc dies
abans de la realització de la sessió.
7. Es garanteix la publicitat dels Consells de Barri i la pedagogia en el foment de la
participació, mitjançant una àmplia difusió de les seves convocatòries en centres
escolars, centres de salut i equipaments en general dins del seu àmbit territorial
d'influència.
Article 63
Funcionament de les sessions dels Consells de Barri
1. Les sessions s'estructuren en quatre blocs:
a) En el primer, la representació municipal fa el retorn, si s’escau, de les propostes i
seguiment dels principals acords adoptats en anteriors Consells de Barri
a
continuació es mencionen i s’informa dels punts consensuats en la Comissió de
seguiment com a ordre del dia.
b) En el segon, es presenten i debaten les actuacions al territori objectes d’aquell Consell
i definits en l’ordre del dia.
c) En el tercer lloc, s’informa, si s’escau, de l’estat dels processos participatius,
consultes ciutadanes i iniciatives ciutadanes d’interès d’aquell barri.
d) Finalment, s'obre un torn de paraules per a la lliure exposició de la ciutadania. La
presidència ha de donar prioritat a les intervencions fetes arribar anteriorment de
manera prèvia i per escrit a la Comissió de Seguiment, i ha de garantir que la durada
del primer bloc no sobrepassi una quarta part del temps total de l'acte, considerant
que el temps ideal per a un Consell de barri no hauria d'excedir les dues hores i mitja.
2. En aquest últim bloc, les persones representants d’entitats i els ciutadans i ciutadanes
poden formular les preguntes i suggeriments que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al
barri. Intervenen en primer lloc les persones que han presentat prèviament el contingut
de la seva intervenció i posteriorment la resta de persones interessades, distribuint el
temps de cadascuna en funció del nombre de peticions de manera que la sessió no tingui
una durada superior a les dues hores i mitja.

3. Totes les peticions i propostes que presentin aquestes persones han de ser contestades
en un termini màxim de 30 dies mitjançant comunicació a la persona que les ha
presentat la qual ha de donar les seves dades personals de contacte.
4. Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents bé del
Districte bé de l'Ajuntament, els quals han de donar resposta sobre quina és l’actuació
que duran a terme al respecte, per escrit i en un termini màxim de 2 mesos.
5. Si el Consell de Barri aprova per una majoria de ⅔ de les persones assistents que
s’inclogui algun punt a l’ordre del dia del Plenari del Districte, la Comissió de Seguiment
ho ha de sol·licitar a la Junta de Portaveus i si ho rebutja l’ha de fonamentar per escrit.
Igualment, el Consell de Barri, a través de la Comissió de Seguiment, pot proposar a la
Junta de Portaveus del Districte incloure punts en l’ordre del dia del Plenari per acord de
les 2/3 parts de les persones assistents. Si la Junta no ho considerés oportú, caldria
argumentar-ho per escrit”.
S’ha de garantir el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels Consells
de Barri.
Article 64
La Comissió de Seguiment dels Consells de Barri. Composició i funcions
1. Cada Consell de Barri ha de constituir una Comissió de Seguiment amb les funcions
següents:
a) Elaborar l’ordre del dia de les sessions del Consell de Barri
b) Garantir la redacció de les actes que han d’estar finalitzades en un termini màxim de
quinze dies.
c) Enviament de les actes a les persones que assistiren a la sessió del Consell de Barri per
a la seva revisió
d) Publicació a la plataforma digital de les actes de les sessions.
e) Fer el seguiment dels temes plantejats a les sessions anteriors.
2. Formen part de la comissió de Seguiment les persones següents:
a) Representants de la direcció política i tècnica del districte.
b) Un conseller o consellera de districte de cada grup municipal.
c) Persones representants d’entitats del barri escollides per aquestes en la primera
sessió del Consell de Barri.
d) Ciutadans o ciutadanes no pertanyents a caps associació que hagin estat escollides en
la sessió del Consell de Barri en la que es formalitzi la Comissió de Seguiment.
3. La Comissió de Seguiment s’ha de reunir amb caràcter previ a la convocatòria dels
consells i sempre que sigui necessari a proposta del president o presidenta, qualsevol
vicepresident o vicepresidenta o 1/3 part dels seus i les seves membres.
4. Les sessions de la comissió de Seguiment són públiques, tot i que només tenen dret a
vot les persones que en són membres.
5. Les funcions de secretaria recauran en una persona tècnica del districte.
6. La Comissió de seguiment del Consell de Barri pot convocar sessions i taules de treball
per estudiar, treballar i debatre determinats assumptes que s’han de sotmetre a
l’aprovació del Consell de Barri.

5.37. Al·legació 37a. ARTICLE 67. Intervenció oral en el Consell Municipal
i en els Consells de Districte
Afegir un nou Punt “3.- Es reconeix a les entitats la possibilitat d'intervenir en el plenari
municipal de districte en aquelles proposicions que afectin el seu àmbit d'influència
territorial”.
Reconeixement a les entitats per intervenir en Plenaris de Districte. En aquests moments
aquesta possibilitat no està prevista en tots els Districtes.
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Justificació:
Es coincideix amb el raonament, però no té efectes pràctics perquè aquest dret ja està recollit
a l’article 38 del reglament d’organització i funcionament dels districtes i no és necessari
reiterar-ho aquí.

5.38. Al·legació 38a. ARTICLE 74.Afegim un nou Punt “5.- Les consultes formulades a través de la iniciativa ciutadana s’hauran
de tramitar de manera preceptiva”
Desprès de seguir tots els requeriments de la iniciativa ciutadana, no té sentit que la proposta
sigui avortada pel Plenari.
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.
Per tot això, es proposa la modificació dels articles següents: (en negreta els canvis)
Article 14
Comprovació de la sol·licitud i admissió a tràmit

1. Un cop rebuda la sol·licitud, i amb caràcter previ a la recollida de signatures,
l’Ajuntament ha de comprovar que la iniciativa ciutadana que es proposa s’adequa als
requisits establerts en el present Reglament i que la sol·licitud s’acompanya dels
documents necessaris. Abans de fer cap requeriment formal, l’Ajuntament pot
convocar a la Comissió Promotora per aclarir els termes de la seva proposta i informar
de les circumstàncies i condicionants que pot tenir.
2. En el cas que es tracti d’una iniciativa ciutadana per a la promoció d’una consulta
ciutadana, s’ha de comprovar també que no concorre cap dels supòsits d’exclusió de les
consultes previstos a l’article 93. Igualment, amb caràcter previ a l’admissió a tràmit,
l’òrgan administratiu competent pot demanar un informe econòmic per poder mesurar
l’impacte que el resultat de la consulta pot tenir en el pressupost i la planificació de
l’actuació municipal. Si la despesa supera el 3% del pressupost anual, l’ajuntament pot
optar entre no admetre a tràmit la sol·licitud o comunicar a la comissió promotora els
condicionants que la execució del resultat de la consulta podria tenir en cas que
obtingui majoria de vots afirmatius.
Si la documentació presentada fos incompleta s’ha de donar trasllat a la Comissió
Promotora perquè, en un termini màxim de deu dies, adjunti els documents preceptius,
amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.
2. Si la sol·licitud reuneix tots els requisits, s’ha de procedir a la numeració i al segellat
dels plecs de signatures presentats quan la recollida es faci de forma presencial. Si la
recollida es fa de forma digital, cal validar prèviament el formulari i el sistema de
recollida.
3. En un termini màxim d’un mes comptat des de la presentació de la sol·licitud, s’ha de
comunicar a la Comissió Promotora o a les persones signants de la sol·licitud de la
iniciativa la seva admissió a tràmit i la validació de la proposta de plecs de recollida
presencial de signatures i el formulari digital si s’escau, o, contràriament, la seva
inadmissió a tràmit, la qual, en tot cas, haurà de ser motivada. Aquest termini queda en
suspens durant el temps en que sigui convocada la Comissió Promotora en els termes
indicats a l’apartat 1 d’aquest article, continuant el seu còmput quan hagin finalitzat les
trobades.
En cas que no s’admeti la sol·licitud de la iniciativa ciutadana, i a banda dels recursos,
administratius i jurisdiccionals que procedeixin contra la resolució administrativa
corresponent, la Comissió Promotora pot presentar una queixa davant la Comissió
d’Empara regulada al capítol 10 d’aquest Reglament.
4. Quan la sol·licitud hagi estat admesa, s’ha de publicar a la plataforma digital.

Article 70
Àmbit territorial de les consultes ciutadanes
1. Com a criteri general les consultes ciutadanes es refereixen al conjunt de la ciutat.
2. Excepcionalment, es poden convocar consultes ciutadanes d’àmbit d’un districte o més
d’un districte, si l’afectació del resultat és tan singular que es pot determinar clarament
aquest àmbit territorial. S’entén que és d’àmbit de ciutat si el pressupost necessari per
poder-la realitzar és superior al 10% del pressupost municipal.
3. Quan no hi hagi acord sobre l’àmbit territorial afectat, es pot demanar informe a la
Comissió d’Empara regulada en el capítol 10 d’aquest Reglament.

Article 71
Objecte de les consultes ciutadanes
1. La consulta pot contenir una o més preguntes o una o més propostes per tal que les
persones cridades a participar-hi puguin donar-hi una resposta afirmativa, negativa o
votar-hi en blanc, o puguin elegir entre diferents solucions o propostes alternatives.
2. Les preguntes i les propostes s’han de formular de manera neutra, concisa, clara i
senzilla, per tal que la ciutadania pugui comprendre el seu abast.
3. No es poden formular consultes:
a) Que puguin limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals de la secció
primera del capítol II del títol I de la Constitució i els drets i deures dels capítols I, II i III
del títol I de l’Estatut, ni afectar qüestions relatives a tributs i a pressupostos ja aprovats.
b) En relació a matèries sobre les que s’estigui executant algun tipus de contractació en
relació a la qual el seu resultat pogués produir perjudicis a tercers.
c) Quan s’estigui tramitant un expedient de contractació sobre la matèria. S’entén que
l’expedient de contractació s’està tramitant si ja s’ha publicat la convocatòria del
procediment d’adjudicació del contracte corresponent. En el cas de procediments
negociats, per a determinar el moment d’iniciació es tindrà en compte la data
d’aprovació dels plecs.
d) Si interfereix en el procediment d’aprovació d’una ordenança, reglament, o
instrument d’ordenació urbanística mentre s’estigui tramitant.

5.39. Al·legació 39a. ARTICLE 78.Afegir al final del Punt 3: “En ares de la transparència, es garantirà l’accés de la ciutadania a
tota la informació de que disposi l’administració que sigui rellevant pel tema que es consulta”.
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ
Amb la modificació següent de l’article 78:
2. En aquest període s’han d’habilitar els canals de debat, informació i comunicació que
permetin el coneixement per la ciutadania de la matèria objecte de consulta i que es
puguin expressar lliurement les diferents visions i opinions. A aquest efecte, s’han
d’habilitar els canals públics municipals que permetin fer aquests debats i oferir aquesta
informació i s’ha de garantir l’accés de la ciutadania a tota la informació que disposi
l’administració que sigui rellevant pel tema que es consulta.

5.40. Al·legació 40a. ARTICLE 80.Canviar “els informes tècnics més importants” per “els informes tècnics, així com tota la
documentació rellevant, amb una antelació de quinze dies abans del inici del període de debat
públic”
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Es proposa un nou redactat de l’article 80:

Documentació pública
S’han de publicar a la plataforma digital:
a) Els informes tècnics, així com la documentació rellevant, relacionada amb l’objecte de
la consulta, almenys quinze dies abans del inici del període de debat públic.
b) La informació sobre els actes organitzats durant el període de debat públic i els
resultats d’aquests actes.
c) Els informes de la Comissió de Seguiment i de la Comissió d’Empara sobre les diverses
qüestions que se li plantegin en relació a la consulta.

5.41. Al·legació 41a. ARTICLE 95.
Al final del Punt 1, afegir “l’Ajuntament ha de donar resposta per escrit en un termini màxim
de un mes”
Els terminis del retorn per ser efectiu s’han de concretar
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
Es comparteix el raonament i es proposa concretar un termini de 30 dies modificant l’apartat 1
de l’article 95
Article 95
Suggeriments, incidències i queixes de la ciutadania sobre el funcionament dels serveis
públics
1. La ciutadania té dret a fer arribar a les autoritats municipals les comunicacions que
consideri oportunes sobre el funcionament dels serveis públics o l’estat de la ciutat.
L’Ajuntament ha d’informar sobre l’estat de la seva tramitació i ha de donar resposta en
un termini màxim de trenta dies.

5.42. CAPÍTOL 8.
Canviar el títol: en comptes de “plataforma digital” per “tecnologia al servei de les participació
ciutadana”
Objectiu: incorporar el tema de la web municipal obrint 2 seccions, la primera amb els mateixos
4 arts 103 a 106 i la segona amb un nou art.106.bis
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ
Justificació:
La web municipal forma part del sistema de comunicació i informació general de l’ajuntament i
en aquest Reglament només es despleguen els mitjans digitals per afavorir la participació.

5.43. Al·legació 43a. ARTICLE 105.Punt 1. b) Afegir desprès de “l’ordre del dia” “la documentació rellevant que es pogués aportar
en cada cas”
Incorporem el requeriment de planificar els actes i documentar sempre de manera anticipada
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ
Es proposa la redacció següent de l’article 105.1 b):

1. Els continguts mínims de la plataforma digital són els següents:
... b) Per als òrgans de participació: anunci de les seves reunions, l'ordre del dia i els actes
de les sessions, així com la documentació rellevant que es pugui aportar en cada cas.

5.44. Al·legació 44a. ARTICLE 106.Afegir un Nou ARTICLE 106 bis.- Amb el títol “La Web municipal”
“La informació proporcionada des de les webs municipals ha de ser el principal canal de
referència per a la comunicació del govern municipal cap a la ciutadania, assegurant una
informació completa, actual, veraç, independent i suficient, i idèntica per a tots els districtes.
A través d'aquest canal el ciutadà podrà accedir en tot moment a tota la informació disponible
entre altres matèries de: l'estructura municipal, el seu funcionament, l'acció municipal, els
canals de comunicació, els interlocutors, els tràmits, els procediments, la normativa aplicable ,
la transparència, la participació, els equipaments i qualsevol notícia o informació d'actualitat
relacionada amb la gestió municipal. Les sessions de Plenaris, Audiències i Consells de Barri es
retransmetran per streaming ”.
“A tal efecte es crearà dins la pròpia web un canal directe de comunicació per recollir els
dèficits, mancances o incongruències que pugui detectar la ciutadania, en aquesta eina,
verificant la seva depuració en un procés de constant millora”.
Actualment hi ha grans diferències entre les webs dels districtes, i la informació sovint és
escassa o està desfasada. Per exemple en el districte de les Corts estan planificats els òrgans de
participació Audiències públiques, Consells de barri, etc. de tot l'any.
Que la ciutadania pugui denunciar-ho i participar en la seva millora

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.
Es proposa no estimar l’al·legació en la part relativa a les pàgines web perquè com s’ha dit en
la resposta a l’al·legació 42 , les pàgines web formen part del sistema de comunicació i
informació municipal i no s’han de reglar en aquest reglament.
En canvi, es proposa estimar la publicitat i difusió de les sessions dels òrgans de participació
modificant l’article 42 de la manera següent:
Article 42
Funcionament dels òrgans de participació
1. El òrgans de participació s’han de reunir almenys un cop l’any o les vegades que
s’estableixi en el seu reglament de funcionament. Les seves sessions són públiques i en la
mesura dels recursos disponibles s’han de transmetre per streaming.

5.45. Al·legació 45a. ARTICLE 108.- Àmbits de suport a les associacions
Incorporar un nou punt Punt “d): Enfortiment mediàtic. L’Ajuntament ha de contribuir a la
visibilització de la tasca de les entitats, a través dels seus mitjans de comunicació públics
(BETEVE, TV i radio) i donar suport econòmic a les publicacions de les entitats”.
És clau el suport mediàtic a les associacions pel reconeixement social de la seva tasca

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.
I es proposa incorporar a l’article 108 un apartat d) amb el redactat següent:
d) Enfortiment mediàtic, dirigit a contribuir a fer més visible la tasca de les entitats, a
través dels mitjans de comunicació municipals.

5.46. Al·legació 46a. ARTICLE 113.Afegir Punt “7.- La Comissió d’Empara emet un informe per resoldre els dubtes sobre l’àmbit
territorial d’un procés participatiu o d’una consulta. D’igual manera ho resoldrà quan els
dubtes facin referència a la concreció de l’Article 24 sobre les persones que estan cridades a
participar en un procés participatiu”.
La diversitat de casuístiques dificulta establir criteris generals, i s’hauran de resoldre cas per
cas.
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
L’al·legació millora la interpretació de les funcions de la Comissió d’Empara, però té millor
ubicació a l’apartat 2 de l’article 112 que fa referència a les funcions de la comissió d’empara.
Es proposa el redactat següent:
2. Entre les seves funcions, que abasten el conjunt del sistema de participació regulat en
aquest Reglament, hi ha les d’aclarir els dubtes interpretatius que es puguin plantejar
amb ocasió de la seva aplicació. Ha d’emetre informe per resoldre els dubtes sobre
l’àmbit territorial d’un procés participatiu o una consulta, així com la tipologia de les
persones cridades a participar en un procés participatiu.

5.47. Al·legació 47a. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Normes de
funcionament dels districtes
Eliminar “Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació de les prescripcions d'aquest
Reglament s'han d'interpretar de manera que prevalgui la màxima participació en les
actuacions politicoadministratives”.
És un punt important i per això ho hem passat al començament del text. Al·legació 1a.
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.
D’acord a la resposta donada a l’al·legació 5.1.

5.48. Al·legació 48a. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.- Normes de
funcionament dels districtes
Afegir: “L'actualització de les Normes de Funcionament dels Districtes, que opera com a
referència necessària per a l'extensió i el desplegament d'aquest articulat, s'ha de materialitzar
en el termini màxim d’un any a comptar des de l’aprovació d’aquest Reglament”.

Demanem que el text original d'aquesta disp. addicional torni a l'articulat, al art.1.3,i que en el
seu lloc es reculli de manera expressa el compromís d'actualització de les normes de
funcionament dels districtes en un termini tancat, ja que l'actualització de les dues normes
sempre s'ha plantejat de manera conjunta i successiva en el temps.
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ.
Es proposa un termini de 18 mesos per assegurar la seva realització.
Disposició final cinquena
Modificació de les Normes reguladores del funcionament dels districtes.
El Govern municipal promourà la modificació de les Normes Reguladores del
funcionament dels districtes, aprovades definitivament pel Plenari del Consell Municipal
el 28-09-2001 per tal que, en un termini màxim de divuit mesos comptats des de
l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es pugui presentar a l’aprovació del Consell
Municipal
.

