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LA SÍNDICA DE BARCELONA PROPOSA FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓ EN LES INICIATIVES CIUTADANES 

 
Vilà creu que s’han donar les màximes facilitats per la recollida de signatures i que 

l’autenticació d’aquestes es pugui fer a través d’un mostreig aleatori, tal com 

preveu la Unió Europea  

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha fet arribar una carta a 

l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en que li proposa fomentar la participació a la capital 

catalana incorporant, en el Projecte de reglament de participació ciutadana que s’està 

tramitant, les màximes facilitats per la recollida de signatures en les iniciatives ciutadanes i 

que la verificació i l’autenticació d’aquestes es pugui fer a través d’un mostreig aleatori.  

 

La recomanació de la síndica s’inspira en el Reglament del Parlament Europeu i del 

Consell sobre Iniciativa Ciutadana, aplicable a les iniciatives en l’àmbit d’administració de 

la Unió Europea, que diu que haurien d’autoritzar-se totes les formes de recollida de 

signatures que permetin una verificació de la identitat, i que la recollida hauria de poder 

efectuar-se tant mitjançant un portal en línia com en públic. El Reglament considera una 

càrrega excessiva exigir que les autoritats o un notari confirmin l’autenticitat de les 

signatures i apunta que la verificació de les signatures recollides haurien de realitzar-la els 

estats membres, per exemple, segons el mètode de control per mostreig. 

   

El Projecte de reglament de participació ciutadana impulsat per l’Ajuntament, en canvi,  no 

contempla la recollida de signatures mitjançant sistemes telemàtics i reitera que caldrà 

una autenticació de les signatures que es presentin via notarial, per una secretària 

municipal o per fedataris.  

 

Vila creu que el sistema plantejat pel municipi és disuasori per l’impuls d’iniciatives 

ciutadanes, per complex i desproporcionat, i no assegura l’abssència de frau. I defensa 

que la recollida de signatures telemàtica és un sistema a incorporar, sempre que es faci 

amb les degudes garanties. De fet, l’Ajuntament de Barcelona ja disposa d’una 
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Ordenança reguladora de l’administració electrònica com a aposta per una administració 

més accessible. 

 

També considera que el procediment de control per mostreig podria incorporar-se al 

reglament municipal de participació evitant la recollida de signatures, una per una, davant 

de notari, secretari o fedataris especials, procediment que afegeix molta complexitat i 

poques garanties. D’aquesta manera, l’Ajuntament realitza el control de les signatures i la 

comprovació del compliment del requisit d’empadronament dels signants. 

  

    


