Comunicat del CAB
12/04/2018

Resolució en defensa dels processos participatius
impulsats per la ciutadania
Des del Consell d’Associacions de Barcelona exigim als grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona que
busquin solucions per fer realitat les propostes ciutadanes recollides en les ILP impulsades en els darrers
mesos per la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Aigua és vida, Tanquem els CIE i
Metromuster.

El nou reglament de participació de l'Ajuntament, que va ser aprovat per tots els grups municipals i respon a
una demanda del teixit associatiu de la ciutat, incloïa la celebració d'una multiconsulta anual i la possibilitat
d'elaboració d'iniciatives ciutadanes. Ara, quan dues iniciatives havien assolit les condicions que demana el
reglament, la majoria de partits al consistori han decidit invalidar la proposta amb arguments polítics i
ideològics, sense explicitar les raons tècniques que, segons el propi reglament, són l'única causa que la pot
impedir, tal i com dicta l'article 74.3: “El Consell Municipal només pot denegar la seva realització [de la
consulta d'Iniciativa Ciutadana] si no s'adequa a l'ordenament jurídic". El compliment d'aquest punt és
consubstancial al sentit de les Iniciatives Ciutadanes perquè garanteix que amb la recollida de les pertinents
signatures, la ciutadania té el dret a la celebració d'aquestes consultes.

Per això, les entitats del CAB reunides en Assemblea:
●

Manifestem el nostre malestar davant la situació creada i fem una a crida tots els grups municipals
per trobar solucions polítiques que permetin fer efectiva la voluntat popular expressada per la
ciutadania.

●

Donem suport i ens sumem a les accions que facin les entitats promotores d'aquestes consultes (1)
sol·licitant un informe sobre aquest procés participatiu a la Comissió d'Empara, així com la possible
presentació d’un recurs per a la invalidació dels resultats del Plenari.
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Podeu consultar el comunicat que han elaborat en aquest enllaç: http://favb.cat/comunicats/un-dia-trist-lademocr%C3%A0cia
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