
 

 
 
ACTA COMISSIÓ SOBRE LA REVISIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 
Tercera reunió de treball 

 
 
Data: 13 de juny de 2017  
Lloc: Sala de les Cadires Vermelles, Seu del Districte de Sants‐Montjuïc  
 
Persones assistents: 
 
Salvadó Fuentes, Diputació de Barcelona 
Alejandro Pérez, Consell de Joventut de Barcelona 
Mireia Recio, Foment del Treball Nacional 
Mari Carmen Vázquez, Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils 
Delfí Cosialls, Registre Ciutadà 
Aitor Urquiola, Consell de Cooperació 
Mari Angles Vivanco, ciutadana del Consell de Ciutat 
Montse Garcia, Consell d’Associacions de Barcelona 
Joan Vidal, Associació Mas Guinardó 
Joan Bordetas, Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample 
 
Ajuntament de Barcelona 
Josep Ayuda, tècnic de Democràcia Activa i Descentralització 
Jose Cabrero, dinamitzador 
Miriam Esteve, dinamitzadora 
 
Es  presenta  la  sessió  i  el  seu  desenvolupament  seguint  punt  per  punt  els  temes 
acordats: 
 

 La iniciativa ciutadana 

 Els processos participatius 

 L’enfortiment comunitari 

 La Plataforma Digital 

 La Comissió d’Empara 
 
 
Es proposa que  les normes de participació  contemplin un  llenguatge  inclusiu amb  la 
utilització  d’expressions  neutres  amb  la  intenció  que    no  s’ignoren  totes  les  altres 
identitats no binàries.  
 
Es comenta que a  l’article 6 punt 2, sobre el concepte de  la  iniciativa ciutadana, s’ha 
d’esmentar  el  col∙lectiu  ampli  juntament  amb  l’interès  general.  Concretament: 2.  La 
concurrència  de  l’interès  general  s’acredita  mitjançant  la  recollida  del  nombre  de 
signatures que s’especifica a l’article 9‐, per, ‐2. La concurrència de l’interès general o 
d’un  col∙lectiu ampli  s’acredita mitjançant  la  recollida del nombre de  signatures que 
s’especifica a l’article 9.  



 

 
A  l’article  9  es  proposa  establir  un  rang  inferior  i  un  rang  superior  pel  nombre  de 
signatures  que  necessita  la  iniciativa  ciutadana  per  la  incorporació  d’un  o  diversos 
punts a tractar en l’ordre del dia del Consell Municipal o dels Consells de Districte,  la 
convocatòria d’un procés participatiu determinat, la realització d’un fòrum ciutadà en 
format  presencial  i/o  en  format  digital,  la  creació  d’un  òrgan  de  participació, 
l’aprovació d’una disposició de caràcter general, la celebració d’una consulta ciutadana 
i la convocatòria d’un Consell de Barri. En general, es considera rebaixar el nombre de 
signatures per tots els casos. 
 
En general, es destaca que s’haurien de convocar mínim dos consells de barri, és per 
aquest  motiu,  que  es  proposa  que  hi  hagi  més  suport  tècnic  per  fer  convocatòries 
extraordinàries i que es defineixin bé les funcions d’aquest òrgan de participació. 
 
A l’article 17, sobre els efectes de les iniciatives ciutadanes, es proposa fer servir verbs 
que  indiquin  obligatorietat  en  la  seva  posada  en  vigor.    Per  exemple,  es  farà  o  es 
tramitarà,  en  compte  de,  s’ha  de  fer  o  s’ha  de  tramitar,  per  evitar  algun  tipus 
d’intermediació en la vinculació de l’Ajuntament. 
 
A  l’article  17  punt  4,  sobre  els  efectes  de  les  iniciatives  ciutadanes,  es  proposa  que 
s’afegeixi a  l’articulat que  la Comissió Promotora pot retirar  la seva proposta sempre 
que  sigui  per  motius  justificats.  Concretament:  4.  Quan  les  iniciatives  ciutadanes 
consisteixin en proposar  l’aprovació d’una disposició de  caràcter general,  la Comissió 
Promotora pot retirar la seva proposta abans de la seva votació (...)‐, per, ‐4. Quan les 
iniciatives consisteixin en proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter general, la 
Comissió pot retirar la seva proposta abans de la seva aprovació sempre que sigui per 
causes justificades (...). 
 
A  l’article  18,  sobre  el  concepte  de  procés  participatiu,  s’hauria  d’incorporar  el 
següent: (...) a fi de recollir les seves opinions i propostes respecte d’una determinada 
actuació municipal, iniciativa ciutadana o acord de govern. 
 
El  grup  insta  que  hi  hagi  un  punt  d’atenció  que  protocol∙litzi  i  centralitzi  tota  la 
informació  en  un mateix  lloc  quan  hi  hagi  un  procés  participatiu  i  doni  suport  a  les 
persones  que  per  raons  de  coneixement,  edat  o  origen  que  no  tinguin  accés  a  la 
plataforma digital. 
 
Pel  que  fa  a  l’article  102  punt  1  en  relació  al  suport  als  projectes  associatius,  es 
proposa  afegir  els  mitjans  tècnics.  Concretament:  1.  L’Ajuntament  ha  de  posar  a 
disposició de les associacions ciutadanes mitjans materials  i econòmics per a la millor 
realització dels seus projectes i les seves activitats‐, per,‐ 1. L’Ajuntament ha de posar a 
disposició de les associacions ciutadanes mitjans materials, tècnics i econòmics  per a la 
millor realització dels seus projectes i les seves activitats.  
 
A l’article 103 d’Àmbits de suport i concretament a l’apartat  d’enfortiment democràtic 
s’hauria de fer menció al codi ètic i la llei de transparència.  
 



 

 
 
 
 
A l’article 104 punt 4, el grup exposa que cal aclarir aquest apartat, ja que condueix a 
la confusió.  Concretament: 4. S’ha de facilitar i promoure la concertació amb el teixit 
associatiu  per  a  la  gestió  dels  programes  sectorials  o  equipaments  que  determini 
l’Ajuntament. No està clar quin és el paper de l’Ajuntament, és a dir, si determina la 
gestió dels programes sectorials o els equipaments, o quines són aquestes entitats que 
concerten. Es  comenta que  la  interlocució de  l’Ajuntament es dona per  fet en altres 
apartats i que no s’entén perquè ací s’especifica. 
 
D’altra banda, i pel que fa a l’article 105 sobre la utilitat pública al Reglament, el grup 
no  troba  el  sentit  d’incloure’l  perquè  considera  que  aquesta  no  és  jurisdicció  de 
l’Ajuntament. En tot cas s’hauria de proposar una altra fórmula com entitat d’utilitat 
pública municipal. 
 
En relació a l’article 106 punt 2 sobre el suport tècnic a la participació, es proposa que 
no  només  la  ciutadania  no  associada  pugui  disposar  de  l’assessorament  tècnic  sinó 
també  per  aquelles  associacions  que  no  es  troben  a  l’alçada  del  nivell  mig  de 
coneixements. En relació a aquest punt, es considera que s’ha de donar a conèixer el 
CRAJ (Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona) i Torre Jussana, 
i  que  a més  cada  districte  ha  de  disposar  d’un  punt  d’assessorament  a  l’OAC per  la 
gestió dels recursos municipals.  
 
A l’article 107, en relació a les característiques de la Plataforma Digital, es qüestiona si 
s’hauria  de  parlar  més  de  principis  que  de  característiques.  Concretament: 
Característiques  de  la  Plataforma  Digital‐, per,  ‐Principis  de  la  Plataforma  Digital.  A 
continuació, en el mateix article el grup acorda que s’ha d’afegir un altre punt sobre  
l’accessibilitat  i  usabilitat  de  la  Plataforma  tenint  en  compte  la  diversitat  funcional  i 
cognitiva i la capacitat intel∙lectual.  
 
En  relació  a  l’article  109,  sobre  continguts  mínims  de  la  plataforma  digital  i 
concretament  a  l’epígraf  d),  es  debat  sobre  la  garantia  d’identitat  de  les  persones 
signants  i es comenta que s’hauria d’especificar mitjançant quins mecanismes es pot 
garantir.  
Es proposa la creació d’un servei d’atenció per a  incidències amb la plataforma digital.  
 
Pel  que  fa  a  l’article  111  punt  3,  sobre  la  Comissió  d’Empara,  es  creu    que  s’ha 
d’especificar en l’articulat si la figura del president o presidenta és el sisè membre en 
referència a la composició d’aquest òrgan o forma part dels cinc esmentats.  
 
 
 


