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1. L’empremta de les lluites socials 
 

A la nostra ciutat, la democràcia s’ha construït en bona mesura a cop de lluites socials, veïnals i 

populars, i de la pràctica participativa d’una ciutadania organitzada en entitats i col·lectius. 

Ni la guerra civil ni la dictadura franquista van anular aquesta voluntat participativa.... fins i tot es va 

forçar al govern franquista a fer una regulació als anys 60, evidentment restrictiva i de control, que  

suposava el reconeixement d’entre 60 i 100 associacions l’any i que posava en evidència que mai cap 

normativa podria limitar la participació.  

 

Ja en democràcia el gran repte va ser com fomentar i canalitzar la participació ciutadana i el 1979 es 

va fer un primer reglament que les associacions veïnals van valorar com a insuficient: es demanava 

elecció directa de consellers de districte, dret de veu als plenaris municipals regulació de referèndums 

en àmbit local, revocació de càrrecs i el dret de consulta i proposta ciutadana. Moltes d’aquestes 

aspiracions es van recollir al reglament del 1986, però les modificacions obligades amb l’aprovació de 

la Carta Municipal van defraudar a les entitats. 

El repte d’avui es actualitzar aquesta normativa, fer-la efectiva i situar-la a l’alçada de les expectatives 

i del temps històric que vivim de reivindicació de més i millor democràcia. 

 

2. El triple rol de la ciutadania: usuària de serveis, membre de 

projectes comunitaris i actor polític 
 

L’objectiu del reglament és regular els canals de relació entre els diferents actors, ja sigui com a 

persones usuàries de serveis, com a organitzacions socials o comunitàries o com actor actiu de la 

política.  

a. Els usuaris i usuàries dels serveis municipals disposen d’espais per a la presentació 

d’incidències, reclamacions i suggeriments, ja sigui directament a l’IRIS o a comissions de 

seguiment. 

b. Els projectes col·lectius de tipus comunitari que van més enllà dels temes individuals; el 

reglament preveu plans i programes per l’enfortiment social, econòmic i democràtic de les 

associacions així com la promoció de la gestió cívica recollida a la Carta Municipal com un 

instrument idoni per la coproducció de polítiques i de serveis municipals. 

c. La ciutadania, com actor actiu de la política disposa dels canals dissenyats al reglament: 

a. Processos participatius,  

b. Òrgans de participació 

c. Consultes ciutadanes. 

Aquest últim rol d’actor polític necessita de canals adients per poder-se desplegar. 

 

3. La democràcia es fa dia a dia 
De poc serveixen declaracions formals o crides generals al dret a la participació si no articulem canals 

clars que no estiguin sotmesos a interpretacions interessades o esbiaixades. Aquesta participació, 

tant en l’àmbit de ciutat com de districte, s’exerceix de tres maneres: 
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d. Mitjançant representants polítics, que han d’exercir les seves funcions amb transparència i 

retent comptes.  

e. Participació directa, sense intermediaris, que permeti la intervenció directa en la concreció de 

les polítiques públiques: l’instrument és el referèndum que, tot i que el sistema li dóna només 

un caràcter consultiu, pot tenir una vinculació política pels regidors i regidores del consell 

municipal i del govern. 

f. Incidència i intervenció o coproducció: en els canals reglats habituals de seguiment i control, 

però també en altres canals específics com els processos i òrgans de participació o amb 

iniciatives ciutadanes. 

g. Com més i millor participació ciutadana, més forta serà la democràcia, i l’administració té el 

deure de posar els canals més adients per fer-ho possible. I la ciutat i el municipalisme és 

l’espai més idoni per enfortir la democràcia. 

 

4. Un reglament que vol ser inclusiu, ciutadà i útil.  
 

Inclusiu:  
- Inclusiu:  perquè ha de permetre la cerca de la màxima pluralitat i diversitat de persones. 

- Ciutadà: perquè facilita eines per canalitzar l’energia ciutadana mitjançant iniciatives i la 

seva presència en òrgans i processos de participació.  

- Útil: perquè la definició i articulació dels canals de participació ajudaran a la incorporació de 

noves persones facilitant la coproducció de polítiques i perquè el sistema de garanties ha 

d’impedir que es pugui fer servir de manera esbiaixada o vulnerant els drets que reconeix. 

 

El Reglament declara el dret de participació i senyala l’obligació de l’ajuntament de facilitar els 

mitjans per exercir-lo, removent els obstacles que ho impedeixin. No es tracta de dir: “aquí teniu els 

canals de participació, participeu!!!” No, perquè som conscients que vivim en una ciutat desigual i 

poc estructurada socialment, malgrat l’important presència d’un bon nombre d’associacions i altres 

tipus de moviments socials. Cal remoure els obstacles que dificulten la participació. 

 

Per això una intenció explícita d’aquestes normes és la cerca de persones que de manera 

ordinària no s’acosten als processos de presa de decisions polítiques. Persones que per les seves 

circumstàncies personals o socials, per la seva edat, o perquè són dones, o perquè formen part del 

precariat, perquè viuen en estructures familiars vulnerables, perquè tenen dificultats per comprendre 

els codis de  comunicació de la nostra cultura, perquè en ocasions, ni tan sols saben que tenen dret i 

no saben que saben molt més del que creuen i que les seves opinions, aportacions, iniciatives, de ben 

segur ajudaran a tenir una ciutat més justa i democràtica. 

 

Aquesta és la primera intenció: la inclusivitat, l’extensió a totes aquelles persones, sigui quina sigui la 

seva situació personal o social. 

 

Ciutadà:  
 

La segona intenció és donar-li un ús ciutadà ampli. Per això cal incorporar un nou motor dels canals 

de participació. Històricament, a Barcelona com en la majoria dels municipis, el promotor dels canals 
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de participació ha estat l’ajuntament. Ha tingut més presència la iniciativa institucional que la 

ciutadana, la qual cosa pot provocar un cert refredament de la capacitat ciutadana per incorporar 

propostes i ser activa en la vida política. Els processos de participació, els òrgans de participació són 

canals que s’acostumen a promoure des de l’ajuntament. Volem afegir clarament un nou motor: 

l’energia ciutadana que de ben segur pot dinamitzar aquestes eines i fer més fluids els canals 

perquè circuli més ciutadania amb idees, propostes i també, per què no?, crítiques i posicionaments 

contraris al govern.  

 

Partim del reconeixement de la capacitat ciutadana per prendre decisions que afecten la col·lectivitat. 

Una ciutat diversa aplega interessos diversos i contradictoris. Per això calen decisions polítiques que 

resolguin aquests conflictes i tractin de donar cobertura a les necessitats de la majoria i, sobretot, de 

les persones més vulnerables o més fràgils. 

 

La iniciativa ciutadana estableix diferents objectes sobre els que fer propostes, des de la 

incorporació de punts a l’ordre del dia de les sessions del Consell Municipal o de districte fins a 

la convocatòria d’una consulta ciutadana passant per la promoció de processos participatius, 

audiències públiques o la creació d’òrgans de participació. Tots els canals  dissenyats al 

Reglament poden ser activats a iniciativa ciutadana, la qual cosa és una garantia per a la seva 

utilització. 

 

Útil:  
 

Una tercera finalitat és facilitar la seva utilització, clarificant els canals de participació per evitar 

mala praxis. Processos participatius, òrgans de participació, consultes, audiències públiques o fòrums 

ciutadans, són els principals canals de participació dissenyats en el Reglament amb el màxim detall 

possible per evitar llacunes interpretatives que puguin vulnerar la seva funció principal 

d’afavorir la participació ciutadana. 

 

5. Més autonomia de funcionament als òrgans de participació 

 
a. Es modifica el sistema de regulació dels òrgans de participació facilitant la seva 

adequació a la realitat social mitjançant l’acord de les persones que els composen, tot 

respectant el marc inicial aprovat pel Plenari. 

b. Es facilita que puguin formar part persones escollides aleatòriament del padró municipal 

o del registre ciutadà. 

c. Es permet la creació d’un tipus d’òrgans menys “administrativitzats” en base a pactes i 

acords sobre una matèria concreta, que permet que la presidència pugui ser ostentada per 

qualsevol ciutadà o ciutadana. 

 

6. Més capacitat d’actuació al Consell de Ciutat 

 
a. S’amplia la composició del Consell de ciutat amb més persones escollides aleatòriament 

del registre ciutadà i del padró municipal. 
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b. Es dénen més competències al Consell de Ciutat per demanar la realització d’un procés 

participatiu o crear un òrgan de participació. 

c. El Consell de Ciutat presenta anualment la seva memòria d’actuació al Plenari 

Municipal. 

d. El Consell de Ciutat realitza una sessió anual en la que el govern ret comptes de la seva 

actuació. 

 

 

7. Aposta per la democràcia directa 

 
Apostem amb molta contundència per canals de democràcia directa que traslladin la capacitat 

de decisió al conjunt de la ciutadania. Ja sabem que l’actual marc institucional no permet 

referèndums vinculants, però malgrat això creiem que una agosarada interpretació i un compromís per 

part dels grups municipals pot capgirar aquesta situació si tots els grups municipals manifesten, abans 

de la celebració de la consulta, quin serà el seu posicionament sobre el resultat. 

 

Aquesta aposta per la democràcia directa exigirà una dedicació singular dels recursos i la 

intel·ligència municipal i ciutadana per poder realitzar pràctiques concretes. Per això es preveu la 

possibilitat de concentrar en un període de temps la realització de totes les consultes que es 

vulguin promoure des de la iniciativa ciutadana o la institucional. 

 

Hem fet molts processos participatius, tenim un bon grapat d’òrgans de participació, i tenim 

l’experiència de només una, una única consulta ciutadana sobre la Diagonal fa ja set anys. Hem de 

poder tenir més oportunitats com aquella. 

 

Les consultes ciutadanes són un canal important, però que ningú vegi que són l’únic, potser ni tan sols 

és el més important, perquè una consulta és el final d’un procés. Però cal reconèixer que en el ranking 

dels canals de participació les consultes estan molt per sota de la mitjana, raó per la qual es pot 

entendre aquest interès per promoure-les en condicions. 

 

Però volem també promoure els altres canals: els processos participatius i els òrgans de 

participació amb la màxima autonomia i la màxima capacitat d’intervenció en les polítiques 

municipals. 

 

8. La plataforma digital 

 
En el segle XXI no podem deixar de banda el món digital amb els nous codis de llenguatge i la nova 

composició de xarxes i connexions socials que poden activar la creativitat ciutadana per millorar les 

actuacions municipals.  

 

El Reglament fa referència a aquesta obligació municipal que, alhora, és un dret ciutadà, de 

facilitar l’ús dels mitjans electrònics per facilitar la participació, hibridant els espais digitals 

amb els espais presencials en una relació fructífera i creativa. 
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Una plataforma digital fonamentada en codi obert i software lliure que, en sí mateixa, és una 

mostra viva de la capacitat creativa de les comunitats de desenvolupadors, usuaris i tècnics 

municipals. L’ús de Decidim.Barcelona durant aquest curt any d’experiència ens dóna moltes pistes 

del potencial que té aquesta eina. I ens obre molts i nous camins per impulsar la participació 

ciutadana. 

 

 

9. Sistema de garanties 

 
Cal travessar la utilització d’aquests canals per un sistema de garanties, fonamentat en òrgans 

externs, la legitimació dels quals prové del seu nomenament plural amb una important presència 

ciutadana directa en alguns casos. 

 

L’element central d’aquest sistema és la Comissió d’Empara que està vinculada al Consell de 

Ciutat i que la seva composició té orígens plurals:  

- Consell de Ciutat (2), Comissió de Govern (2) i Sindicatura de Greuges (1).  

 

Les seves funcions són vetllar pel compliment dels deures reconeguts al Reglament.  

 

Aquest sistema compta amb altres òrgans, així, la Comissió de Seguiment dels processos 

participatius formada per les persones interessades en la realització del procés que, en funció 

d’aquest interès vigilen que es faci degudament, cercant la pluralitat i la diversitat i recollint les 

aportacions que es presentin. 

 

La Comissió de Seguiment de les Consultes que ha de garantir que la realització de la consulta es fa 

en condicions i que els espais i canals dissenyats per fer el debat previ a la consulta i els mitjans 

utilitzats per promoure la participació són objectius, equitatius, justos i eficaces. 

 

Finalment, tot i que no té una funció de tractament de reclamacions per possible vulneració de drets, 

està la Comissió Assessora que, formada per persones externes, especialitzades en processos 

participatius poden emetre opinió abans de la seva convocatòria per assegurar que les finalitats que es 

volen assolir tenen els mitjans idonis per aconseguir-les i per garantir la metodologia més adequada 

per arribar als sectors de població amb més dificultats. 

 

La seva composició, també fonamentada en la pluralitat és de 9 persones escollides per terços 1/3 a 

proposta de la Comissió de Govern, 1/3 a proposta del Consell de Ciutat i 1/3 a proposta ciutadana. 

 

 

En resum, el Reglament complementa el treball iniciat el mandat anterior, incorpora nous canals 

i ordena de manera adequada les formes d’utilització. Estem segures que més participació 

ciutadana redundarà en millors polítiques i en una ciutat més justa i democràtica. 
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QUÈ NO REGULA AQUEST  REGLAMENT? 

 
 Tot allò relacionat amb l’organització territorial: Consells ciutadans de districte, i 

funcionament dels Districtes perquè la seva regulació està en el Reglament d’Organització i 

Funcionament dels districtes que té caràcter orgànic i no es pot modificar per un Reglament 

ordinari com el de participació. Per això, els Consells de Barri mantenen la regulació anterior, 

gairebé de manera exacta, amb la modificació de que poden ser convocats a iniciativa 

ciutadana i que, s’ha posat una sessió mínima i quatre màxim a l’any. Cal dir, de totes 

maneres que aquesta periodicitat esta sent contestada i discutida, raó per la qual es possible 

que es modifiqui en aquest tràmit. 

 

 L’elecció dels consellers i conselleres de Districte, que es deixa per a la modificació del 

model de descentralització que hem de promoure tot just s’aprovi el reglament de 

participació. 

 

 L’accés a la informació i la transparència. El dret de petició que està regulat en altres normes 

amb força de llei i no cal reiterar en el Reglament. Tanmateix formaran part de la Guia 

ciutadana per exercir aquests drets.  

 


