
 

 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’EMPARA 

 

Data: 23 de maig de 2019 

Hora:  de 16:00h a 17:45h 

Lloc: Carrer Ciutat, 3, Sala de reunions, Regidoria de Participació i Districtes, Ajuntament de 

Barcelona 

 

Persones assistents: 

Membres de la Comissió 

Carme Panchón Iglesias,  Presidenta 

David Bondia Garcia, Secretari 

Jordi Giró Castañer 

Teresa Puig Gallach 

Altres 

Albert Aixalà Blanch, tècnic de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i descentralització 

 

Excusen la seva assistència Enric Canet i Imma Miret. 

 

Ordre del dia 

1. Valoració de la presentació de l’informe anual de la Comissió al Consell de Ciutat i 

reflexió sobre la tasca de la Comissió durant el proper curs. 

2. Reflexió sobre el rol dels òrgans de control extern en el sistema de garanties de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

3. Altres assumptes de tràmit.   

 

1. Valoració de la presentació de l’informe anual de la Comissió al Consell de Ciutat i 

reflexió sobre la tasca de la Comissió durant el proper curs. 

Carme Panchón valora la presentació de l’informe anual de la Comissió d’Empara a la Comissió 

Permanent del Consell de Ciutat el passat 24 d’abril i exposa que es van produir 4 intervencions 

referides a les recomanacions de l’informe. Algunes de les intervencions van comentar 



l’informe que la Comissió va elaborar l’abril de 2018 sobre la queixa rebuda en relació a la 

votació del Plenari del Consell Municipal celebrat el 10 d’abril de 2018 que va impedir la 

tramitació de les dues iniciatives ciutadanes que havien recollit signatures per celebrar dues 

consultes a la ciutadania. D’altres, van posar l’accent en el fet que la Comissió no hagués rebut 

més queixes en aquest període i, finalment, el Comissionat de Participació va apuntar la 

necessitat que la Comissió pugui fer informes d’ofici i que, un d’ells podria ser la valoració del 

sistema d’òrgans de control extern de l’Ajuntament. 

En relació a la tasca de la Comissió durant el proper curs, s’obre un debat sobre la necessitat de 

donar a conèixer més l’existència de la comissió i les seves funcions. Jordi Giró valora 

positivament que s’hagin enviat les “Guies pràctiques de la participació ciutadana”  a les entitats 

i proposa reunir-se amb associacions dels diversos districtes per conèixer possibles 

problemàtiques que puguin sorgir. Carme Panchón i David Bondia proposen que es realitzi una 

formació específica sobre el Reglament als nous regidors i regidores i consellers i conselleres de 

districte, així com també al Consell de Ciutat.   

D’altra banda, Teresa Puig apunta que la Comissió necessitaria poder disposar de més 

informació sobre el funcionament del sistema participatiu de l’Ajuntament i tenir accés a un 

quadre general de tots els indicadors de participació per poder avaluar el seu funcionament, 

comparar-lo amb els anys anteriors, i detectar possibles disfuncions. Aquest quadre general, o 

panell de control, podria generar un sistema d’alertes que facilités la detecció de 

problemàtiques. 

Amb l’objectiu de donar a conèixer la Comissió i el Reglament i de conèixer millor les 

actuacions que s’estan duent a terme en aplicació del Reglament de Participació Ciutadana, la 

Comissió d’Empara ACORDA: 

a) Sol·licitar informació sobre els indicadors d’avaluació del funcionament del sistema 

participatiu establert pel Reglament durant el seu primer any de funcionament; 

b) Sol·licitar informació sobre els mecanismes i campanyes de comunicació del Reglament 

de Participació Ciutadana que s’han dut o s’estan duent a terme (Guies pràctiques, 

informació al web, etc.); 

c) Proposar al Consell de Ciutat l’organització d’una jornada de ciutat sobre el Reglament 

de Participació i el sistema de garanties oberta a totes les entitats; 

d) Proposar a la Regidoria de Participació que s’informi i s’ofereixi formació del 

Reglament de Participació als nous regidors i regidores i consellers i conselleres de 

districte, així com a les persones membres del Consell de Ciutat. 

 

2. Reflexió sobre el rol dels òrgans de control extern en el sistema de garanties de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

En la reunió de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat del dia 24 d’abril, el Comissionat 

Fernando Pindado va proposar que la Comissió d’Empara fes una reflexió sobre el sistema 

d’òrgans de control extern de l’Ajuntament i en el seu impacte en el sistema de garanties. 

La Comissió debat sobre la possibilitat de fer un informe sobre aquesta qüestió i conclou que no 

és funció de la Comissió valorar el funcionament d’òrgans que no estan recollits en el 

Reglament de Participació Ciutadana. 



Tanmateix, ACORDA explorar les possibilitats de col·laboració entre la Comissió d’Empara i 

la Sindicatura de Greuges de Barcelona i sol·licitar una reunió amb la Síndica. 

L’objectiu d’aquesta reunió seria sol·licitar poder tenir coneixement del contingut de les queixes 

sobre qüestions relacionades amb la participació ciutadana que s’hagin presentat davant la 

Síndica –que l’any 2018 van ser 11, segons l’Informe anual de la Sindicatura. El seu 

coneixement permetria valorar si estan relacionades amb els drets garantits pel Reglament de 

Participació i podrien comportar la intervenció de la Comissió. 

 

3. Altres assumptes de tràmit 

S’informa a la Comissió d’Empara que el passat 16 de maig la Comissió de Govern va aprovar 

unes “Bases per a la modificació del Reglament de Participació Ciutadana”. Aquest document 

no és un text articulat de modificació sinó que planteja uns criteris per abordar la modificació a 

partir del mes de setembre, quan acaba el procés de “consulta prèvia” que ha obert l’aprovació 

d’aquestes bases. Els elements més destacables d’aquestes bases són els següents: 

1.- Incorporar una nova modalitat d’Iniciativa Ciutadana per promoure una actuació concreta (i 

no només que un plenari aprovi una declaració per fer una actuació determinada). 

2.- Que els òrgans de participació dels districtes es regulin només pel Reglament de Participació 

(i no pel Reglament i per les Normes reguladores de funcionament dels districtes, com passa 

ara) i que un districte pugui  aprovar peculiaritats amb el seu reglament intern. 

3.- Resoldre alguns temes menors d’interpretació que l’aplicació del Reglament generava. 

 

La Comissió fa constar que s’ha assabentat d’aquesta modificació en aquesta reunió i considera 

que hauria d’haver estat informada prèviament.  

Atesa la importància de la modificació proposada, ACORDA  

a) elaborar un informe sobre el document aprovat abans de que finalitzi el període 

d’informació pública  

b) i sol·licitar que li sigui remesa tota la informació de l’expedient d’aprovació d’aquestes 

bases per part de la Comissió de Govern. 

 

Sense més assumptes a tractar, la reunió finalitza a les 17:45h.  

 

 

 

 

Signat:   David Bondia Garcia  


