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ACTA DE LA REUNIÓ SOBRE LES NORMES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

NÚM. DE LA SESSIÓ: 1 

DATA: 8 de maig de 2017 

HORARI: 18.30 h 

LLOC: Sala de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona 

 

HI ASSISTEIXEN: 

Montserrat Garcia, CAB 
Montserrat Morera, CAB 
Joan Bordetas, (Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample) 
Inma González, (Persona del Registre Ciutadà) 
Maria Teresa Pamio, (UAB) 
Mireia Recio, Foment del Treball 
Joan Martínez Leo, Consell Assessor de la Gent Gran 
Rosa Maria Sainz Pardo, AVDA 
Dolors Luna, ONCE 
Amadou Boca, Sam  
Nuria Paricio Paricio, Barcelona Oberta 
Joan Vidal i Vilanova, Associació Cultural Music Mas Guinardó 
Lydia Chaparro, Ecologistes en acció 
Joan Maria, FAVB 
Aitor Urquiola, GRAIN 
Salvador Fuentes Bayó, Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
Mari Carmen Vazquez, Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils. 
Mònica Enrich, BACC 
Anna Balletbó, Fundació Internacional Olof Palme 
Emiliano Maroto, Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya 
Montse Pallarés, Coordinadora Red de Ciudades por la Bicicleta RCxB 
Xavier Martí González, membre del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament 
Manel Cases  
Manel Ferri Tomas, Gerència de Serveis de Medi Ambient Diputació de BCN 
Salva Vendrell, Fundació Barcelona Comerç 
Josep Panadès Imbernón, OCUC 
Nacho Padró  , Coordinador Pedagògic  d'ESO - Maristes 
Alejandro Perez Perez, Copresidència CJB 
Ana Maria Novella Camara, coordinadora del grup d'igualtats d'oportunitats en la Infància 
Laura Diéguez Ferrer, Secretaria d'Internacional i cooperació CCOO Catalunya 
 
Ajuntament de Barcelona 

Gala Pin, Regidora de Participació i Districtes 

Fernando Pindado, Comissionat de Participació i Democràcia Activa 

Andreu Parera, Consell de Ciutat 

Miriam Esteve, suport Consell de Ciutat 

José Cabrero, suport Consell de Ciutat 
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S'HA EXCUSAT D'ASSISTIR-HI: 

Alejandro Goñi Febrer, PIMEC 
Nuria Paricio Paricio, Barcelona Oberta 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Introducció 

2. Presentació 

3. Torn de preguntes 

4. Grups de discussió 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Introducció 

Gala Pin 

Recalca la importància d’aquest grup de treball i explica que la modificació de les normes de 

participació es va generar al mandat anterior. Explica que l’objectiu d’aquest Reglament és que 

la ciutadania tingui més capacitat d’incidir en l’agenda, definir la participació i racionalitzar els 

espais de participació que hi ha a la ciutat. Exposa que ara ha de sortir un altre dictamen sobre 

les normes que ha d’ajudar a millorar la qualitat democràtica de Barcelona. Seguidament 

agraeix l’assistència i informa que, a continuació, s’explicarà la proposta de normes. 

Montserrat Morera 

Agraeix la participació dels Consells Sectorials i de Ciutat i exposa que el tema del contingut de 

les normes és prioritari perquè ajuda a incrementar la qualitat democràtica de la ciutat. 

Recorda que a la carpeta hi ha la nota informativa del CAB. 

Presentació  

Fernando Pindado 

Explica el contingut del Reglament de Participació Ciutadana. Recorda que la iniciativa 

ciutadana ha de ser clara i ha d’activar la màquina administrativa de manera que l’agenda 

política no depengui únicament dels grups de pressió. Informa que les persones que signen 

poden tenir 16 anys però que les que formen part del Grup Impulsor han de tenir els 18. 

Exposa que es tracta que els canals de participació puguin ser activats a proposta ciutadana 

perquè si no tenen aquest component perden la seva eficàcia i naturalesa. Pel que fa a 

processos participatius, explica que aquest canal ha de ser capaç d’aglutinar el màxim nombre 

de persones. Esmenta la comissió assessora, la comissió de seguiment i la comissió d’ampara 

com els 4 elements que han de servir per garantir la fiabilitat i la eficàcia del funcionament dels 

processos participatius. Pel que fa a òrgans de participació, afegeix que el Reglament ha de 

facilitar que l’òrgan s’autoreguli i que la pluralitat de l’òrgan dependrà de la naturalesa 

d’aquest últim. Per últim, esmenta que al consell de ciutat s’incrementa la part ciutadana. 
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Torn de preguntes 

Alejandro Pérez 

Pregunta si, en cas d'haver-hi una consulta, el promotor ha de ser de l'àmbit territorial relatiu a 

la consulta. El comissionat Fernando Pindado aclareix que no. 

Manel Cases 

Posa èmfasi en què la participació ciutadana ha de començar des de la base, participació 

primària. Fa referència a alguns desequilibris urbanístics al barri de Sagrada Família, i proposa 

articular un sistema de recollida de suggeriments i propostes de manera coordinada a cada 

districte. 

Anna Maria Novella  

Al·ludeix a la ciutadania que normalment no és escoltada. Fa referència al punt 17 del 

preàmbul explicant que la infància i adolescència no està ben representada, i a l'article 39.4 

indicant que es fa menció a la diversitat per gènere i no per edat. El comissionat Fernando 

Pindado li respon explicant que això és una errada i que ja està esmenat. Ana Maria Novella es 

refereix a l'article 39.6 {"els òrgans de participació poden incorporar infants i adolescents..."}, 

constatant que s'hauria de reflectir una promoció més activa de la participació dels infants i 

adolescents. El comissionat explica que en ser un reglament no es pot contemplar que en cada 

cas s'implementi la participació dels infants i adolescents de forma obligatòria. 

Alejandro Pérez 

Fa menció a què es contempli totes les diversitats LGTBI i ofereix com òrgans consultius que 

poden recollir propostes i suggeriments de participació el CJB (Consell de la Joventut de 

Barcelona) i el CRAJ (Centre de Recursos per a les associacions juvenils de Barcelona). 

Inma González 

Al·ludeix a persones amb diversitat funcional. Fa referència també a la bretxa digital i als 

col·lectius amb risc d'exclusió social. 

 

Grups de discussió 

Es proposa i s’accepta treballar per blocs les normes. En aquesta primera sessió es 

decideix aprofundir en aquests tres elements claus: 

 Iniciativa ciutadana 

 Processos participatius. 

 Òrgans de participació. 
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Les persones assistents es divideixen en dos grups de treball. 

 

GRUP A, idees claus: 

S’ha de promoure la participació a l’escola perquè sinó es promou la participació per crear 

aquesta cultura no es tindran els mitjans participatius. 

Els assistents aposten per una gran campanya comunicativa que garanteixi la crida a la 

participació i a la mobilització i que reculli al ciutadà i ciutadana com actor clau d’aquest 

procés. 

Incloure la infància ja que és una de les poblacions invisibilitzades com moltes altres. 

Mostrar processos participatius que hagin sigut referents d’èxit a la nostra ciutat.  

Ampliar les convocatòries a tots els ciutadans i ciutadanes per a què es conegui millor el que 

s’està fent. 

Augmentar el retorn i incloure’l en tots els canals de participació per garantir la transparència i 

apropar més a la ciutadania.   

Regular altres espais de participació com l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i altres. 

Reduir les signatures per la posada en marxa d’una consulta ciutadana. 

Donar més èmfasi a les persones amb discapacitat i fer una guia molt més planera de com 

participar.  

Pel que fa a la validació digital, hi ha molta gent que no té encara aquesta signatura o sigui que 

també s’ha de tenir en compte el paper.  

 

Grup B, idees claus: 

Es proposa una finestreta única de participació que estigui coordinada i que aglutini tots els 

canals existents de participació. 

Es comenta la percepció de què la participació no arriba al nivell primari de ciutadania i que cal 

estructurar mecanismes de participació que arribin a la ciutadania no associada i donar-los a 

conèixer. 

En relació a aquest últim punt, s’explica la possibilitat de crear una guia d’implementació de la 

nova normativa. 

Es parla de la importància del retorn com a eina de foment de la participació i es vincula 

aquest concepte a la rellevància dels mecanismes de comunicació. S’explica la necessitat d’una 

campanya de divulgació de la participació ciutadana per fer-la accessible des d’etapes 

primerenques del desenvolupament. Constituir un concepte d’iniciativa ciutadana que serveixi 

com a garantia d’expressió individual i col·lectiva. 
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Es puntualitza que encara que molts dels mecanismes de participació no tinguin una vinculació 

jurídica, existeix una vinculació política que obliga a posicionar als grups municipals garantint 

que no se silenciï les necessitats de la ciutadania. 

Es proposa elaborar un inventari de funcions del Consell de Ciutat i fer-lo públic i accessible. 

Es debat sobre les aplicacions dels Fòrums o Audiències i del seu impacte sobre les polítiques 

públiques. Es proposa una garantia de seguiment i transcendència del fet tractat, com es pot 

fer amb altres tipologies d’òrgans de participació. 

Es tracta el tema dels fedataris en els processos de signatures de les iniciatives ciutadanes i 

com és necessari una acreditació que els identifiqui en el procés. Aquesta idea s’enllaça amb la 

garantia de protecció de dades, especialment en els usos de la plataforma digital per a la 

participació. Es comenta la necessitat d’un sistema de mediació digital (biblioteques i més 

equipaments públics) per fer acompanyament en processos participatius que requereixin 

aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


