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Reunió  

 

Comissió Impulsora del procés de revisió 
de la normativa de participació de 
l’Ajuntament de Barcelona 
 

 
 
Lloc: Ajuntament Pl. Sant Jaume, sala 
Modernista  

 
Dia i hora: 18 de setembre a les 18h 

Assistents 
 

Assistents: Jordi Gras (Consell Ciutada Sant 

Martí), Montse Sans (ECOM), Enric Francés 

(Coord. Poblesec), Josep Ma Solé (FAVB), Anna 

(FAVB), Miki Aragon (CAB), Mercè P. Salanova 

(experta), Carlos Rodríguez (ERC), Elisabet Velo 

(CUP), Oscar Zayas (PP), Paco Sierra (Ciutadans), 

Raimond Blasi (PDCat), Gala Pin (regidora 

Participació), Fernando Pindado (Comissionat 

Participació), Laia Forné (Assessora Gala Pin),   

 

Disculpen la seva absència: Trini Capdevila (ERC), Gemma 
Altell (Consells Dones), Berta Clemente (PDCat)  

 

ORDRE DEL DIA  

 

1. Presentació dels principals canvis realitzats al text del nou reglament de participació després de les 
al·legacions rebudes durant el procés d'exposició pública. 
 

2. Calendari i seguiment.   

 

REUNIÓ 

 

1. Presentació dels principals canvis realitzats al text del nou reglament de participació. 

La Regidora considera que a l’aprovació inicial del text a Comissió de Presidència vam sortir amb un text 

consensuat però, amb les al·legacions, s’ha millorat molt i pensa que és un text que durarà molts anys. 

El Plenari, que serà extraordinari a petició de diversos grups, està previst per la primera setmana 

d’octubre, possiblement el dia 6. 

L’Elisenda Ortega presenta breument les accions d’informació sobre el reglament que s’han fet durant 
el període d’exposició pública i les al·legacions rebudes (veure power adjunt). Es destaca que s’han 
realitzat moltes sessions informatives a diferents òrgans de participació, i que s’han presentat 18 
al·legacions que contenen més de 300 esmenes.  

El comissionat Fernando Pindado fa una presentació sobre els principals canvis del text motivats per 

les al·legacions rebudes: 

 S’ha incorporat una menció a la formació de personal de l’Ajuntament en matèria de participació 

(art.5). 
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En les iniciatives ciutadanes: 

 S’ha modificat el nombre signatures per a iniciativa ciutadana dels districtes, rebaixant-se la 

xifra. 

 S’ha incorporat que el Plenari no es pot negar a realitzar una consulta que hagi tingut suports a 

través de la Iniciativa ciutadana, a no ser que infringeixi el règim jurídic. S’incorpora una cautela 

en el cas de què el valor de la proposta suposi més del 3% del pressupost anual. 

 S’ha incorporat que es podrà sol·licitar en un futur realitzar una iniciativa ciutadana a través 

d’internet i la recollida de suports a través de signatura electrònica.  

 S’ha tret l’obligació de consignar el domicili en els suports a les iniciatives, ja que es comprova 

l’empadronament a través del DNI/NIE 

 El termini de realització de les iniciatives també és més curt. S’ha incorporat també una cautela 

per tal de respectar el ROM. 

En els Processos:  

 Podran també ser proposats per consells ciutadans de districte i es constituirà una Comissió de 

seguiment per a la seva realització.  

 S’ha intentat definir quan els processos han de ser preceptius. 

En quan a Òrgans:  

 S’han incorporat temes com la freqüència, el compromís, la voluntat….  

 S’ha incorporat com a causa de cessament la no assistència als òrgans 

 La Síndica de Greuges s’incorpora  amb veu i sense vot al Consell de Ciutat. 

Consells de Barri:  

 S’ha incorporat a proposta d’ERC una segona vicepresidència que serà exercida per un/a 

representant de la llista més votada al barri. S’han ampliat les atribucions de la Comissió de 

Seguiment.  

En l’àmbit de les consultes:  

 PDCat, ERC, CUP volen que s’incorporin al reglament la possibilitat de realitzar consultes de 

barri. El govern no hi està d’acord ja que considera que és un àmbit territorial sense 

competències polítiques i que possibilitar la realització de consultes de barri pot donar peu a 

posicions insolidàries respecte serveis que són essencials. 

 La consulta ha de tenir el suport dels 2/3 del Plenari si és a proposta del consistori. 

Comissió Empara: s’ha incorporat representació del plenari municipal a la Comissió d’Empara.  
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Resum d’intervencions a la reunió 

Gala: comenta que és un text força consensuat i demana als diferents grup que es manifestin sobre 

aquests canvis. 

Jordi Gras: demana per la convocatòria del CB, que es consensuï l’ordre del dia i es pengi al web perquè 

sigui públic. Considera que cal donar més pes a la comissió de seguiment i més importància a la 

participació col·lectiva. 

Mercè P.: l’esmena de presentació de les entitats socials als concursos, em sembla positiva per 

promoure la coproducció de polítiques. En projectes complexes és molt important que es tingui suport 

econòmic. Fitxer d’entitats: que esmenti tant entitats com grups. El nou apartat de Pactes i Acords em 

sembla bé. Agraeix la feina de tothom com a ciutadana.  

Gala; explica que hi haurà una guia ciutadana i una presentació al sector associatiu de la nova norma un 

cop aquesta s’aprovi. 

Miki: seria bo enfocar la presentació amb la pregunta Com pot canviar la incidència política amb 

aquestes normes? Aquest seria l’enfoc: com es pot incidir en la política. 

Mercè: és fonamental una bona avaluació i la manera d’enfocar-la. Quina és la incidencia real de la 

participació en la política? És la pregunta clau a l’hora de valorar la nova normativa. També fora bo 

d’aquí a final de mandat, tenir un document d’experiències en participació.  

Gala: al Decidim podria estar aquest recull d’experiències.  

Mercè: molt important l’avaluació d’impacte de la normativa i la incidència i utilització dels nous canals 

de participació. 

Anna: vol agrair l’esforç del procés. Hem tingut un dels processos més participatius en els que la FAVB ha 

participat, el valorem molt positivament. Proposa que les guies siguin molt senzilles. 

Gala: agraïm la feina feta també per a presentar al·legacions 

Tati: hi ha un error al preàmbul, falta una frase que afegirem.  

Jordi Gras: a districtes interessa molt el tema Consell de Barri. Es resol el tema de periodicitat de 

reunions obligatòries, sent de 2 a 4. Obre la porta a la potenciació del conseller/era de barri. És una 

figura que no és prou coneguda. Els tècnics de barri són els que han de fer funcionar la Comissió de 

Seguiment. 

Paco Sierra: vol saber la postura de la regidora sobre el referèndum de l’1 d’octubre 

Gala: considera que votar és un dret irrenunciable. Però estem aquí per prioritzar la ciutat, el 1 

d’octubre passarà i aquesta normativa ha de durar anys. Ens hem d’extreure de la conjuntura 

supramunicipal i pensar en poder consensuar una normativa de participació que serveixi per uns quants 

anys. Jo públicament, no vincularé pas aquestes normes al 1 d’octubre. 

Miki: proposa compartir les discrepàncies entre els grups polítics sobre les consultes de barri. 

Gala: des de govern pensem que l’àmbit de consulta ha de ser el mínim àmbit polític. Les consultes de 

barri poden sabotejar serveis essencials. Hem de tenir algunes cauteles. 

Elisabet CUP: no és una línia vermella per nosaltres 
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Raimond PDCat: no trobariem malament posar alguna limitació a les consultes de barri però, creiem que 

s’ha de definir. Per nosaltres sí que és una línia vermella 

Carlos ERC: per nosaltres també. Entenem el discurs però creiem que no s’ha de tancar la porta a les 

consultes barri. 

Tati: ho hem d’acabar de parlar, a veure si trobem la fòrmula. No hi ha precedents de consultes de barri. 

Mercè: quan es treballi en clau avaluació i si finalment es fa un procés de barri, que es pugui avaluar i 

aprendre de l’experiència. Procediments i mètodes d’avaluació. 

Gala: ERC ens havia fet arribar una proposta d’excepcionalitat de consulta de barri. Hem de seguir 

parlant. 

2. Calendari i seguiment 

Es recorda que la previsió és que el reglament vagi a Plenari extraordinari el 6 d’octubre.  

 

Documentació que s’adjunta a l’acta: 
 
1. Power amb dades del procés d’exposició pública 
2. Power amb les principals modificacions del text 
3. Text aprovat a Comissió de Presidència del dia 20 de setembre  

 
 


