
  

EL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL APROVA LA CELEBRACIÓ DE LA 

MULTICONSULTA 

 La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, celebra la millora 

de la democràcia participativa de la nostra ciutat. 

Barcelona, 26 d’octubre del 2018 – En data de 26 d’octubre del 2018, el Plenari del 

Consell Municipal ha aprovat la celebració de la multiconsulta amb un total de 19 vots 

a favor, 8 en contra i 14 abstencions.  

La defensora de la ciutadania barcelonina, Maria Assumpció Vilà, va estimar durant el 

mes de juny la queixa conjunta presentada per la FAVB, IDRISSA i Enginyeria Sense 

Fronteres que defensava que la denegació de la multiconsulta en el Plenari del Consell 

Municipal del passat 10 d’abril no s’ajustava a dret.  

La valoració de la Síndica 

El Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona  preveu que,  un 

cop la proposta de consulta ha superat els controls tècnics  ordinaris de legalitat, ha de 

sotmetre’s a l’aprovació  del Consell Municipal, el qual només pot denegar la consulta, 

per majoria simple, si no s’ajusta a l’ordenament jurídic. 

En conseqüència, la convocatòria de la consulta ha de ser automàtica i inevitable si es 

disposa de les signatures suficients.  

“Els raonaments i posicionaments polítics que van denegar la celebració de la 

multiconsulta el darrer 10 d’abril no s’ajustaven a dret. No la podien impedir, ja que 

l’ajustament a l’ordenament jurídic està acreditat, les signatures són vàlides i només 

una sentència judicial tindria validesa per concloure el contrari”, ha manifestat la 

síndica. Vilà va recomanar a l’Ajuntament de Barcelona que actués conservant les 

actuacions validades del procés seguit, especialment les signatures. 

Què és la multiconsulta? 

El nou Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el 6 d’octubre del 2017, té 

l’objectiu de facilitar i promoure la intervenció dels veïns i veïnes de Barcelona en els 

processos de presa de decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els assumptes 

d’interès municipal. 



El Reglament contempla la convocatòria de consultes ciutadanes. El govern municipal 

es va comprometre a celebrar una multiconsulta anual per tal que la ciutadania pugui 

proposar el debat i les alternatives  respecte dels temes importants de la ciutat. 

D’aquesta manera, durant l’any 2018 dues propostes de la ciutadania van aconseguir 

les 15.000 signatures necessàries i finalment, el Consell Municipal les ha aprovat: 

1. "Vol vostè que la gestió de l'aigua a Barcelona sigui pública i amb participació 

ciutadana?" 

2. "Està vostè d'acord que es canviï el nom de la plaça d'Antonio López pel de 

plaça d'Idrissa Diallo en un acte de reparació històrica?" 

 

 


