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Benvolgut amic,

T'agraeixo molt sincerament la implicació i participació de I'Oficina Antifrau de
Catalunya en el període d'exposició pública del Reglament de Participació, del
Reglament de Districtes i del Consell de Ciutat.

En relació amb el tema que m'exposes, sobre la valoració de les al'legacions a

aquests reglaments que vàreu fer arribar des de I'Oficina Antifrau, vull donar-te les
explicacions pertinents del motiu pel qual no van poden ser respostes amb la

incorporació o no al text definitiu.

Com molt bé dius, una de les funcions de I'Oficina Antifrau és assessorar la Generalitat
de Catalunya i als òrgans de I'Administració en matèries relacionades amb la
prevenció i lluita contra la corrupció, i també en la transparència en la gestió del sector
públic. En aquest sentit, vull destacar que la transparència està totalment relacionada
amb la participació.

La participació és un deure de la política i una demanda de la ciutadania. Des de les
institucions públiques, tenim I'obligació d'obrir canals de comunicació entre societat i

govern, per recuperar la confiança dels ciutadans i les ciutadanes, ser capaços
d'assumir el que ens transmeten i aplicar-ho en el disseny de polítiques concretes.

Vivim moments de canvi, per tant d'oportunitat, i som conscients que hem d'innovar en
la manera de fer política, en la manera de governar i en la manera de com adreçar-nos
als ciutadans. Hem d'establir un nou model basat en la proximitat, la transparència, el
diàleg i la implicació ciutadana.

Per tant, el govern de la ciutat de Barcelona, mitjançant el Comissionat de Participació
Ciutadana i Associacionisme, es va marcar com a un repte d'aquest mandat municipal
revisar les normes de participació ciutadana i les normes de funcionament dels
Districtes, per reforçar la transparència i millorar la informació sobre les dades de la
gestió municipal.

Aquest objectiu ja s'ha materialitza a través del projecte "Govern Obert", que permet

impulsar una nova relació entre I'Ajuntament i Ia ciutadania a partir de la transparència,
la participació i la col.laboració en la prestació d'uns serveis públics de qualitat i

eficients. Tota la informació sobre aquesta nova forma de governança es pot consultar
al portal web wr,¡vw. bcn.cat/governobert.
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En sintonia amb aquest mateix objectiu, l'11 de desembre de I'any 2013 es van
aprovar inicialment tres Reglaments: el Reglament de Participació Ciutadana, el
Reglament d'Organització i Funcionament dels Districtes i el Reglament del Consell de
Ciutat. La voluntat de facilitar el treball conjunt sobre aquests reglaments aprovats
inicialment ha estat màxima i, en paral'lel a l'exposició pública, es va dur a terme un
procés participatiu que va durar 90 dies.

Durant aquest període, tots els Districtes van fer sessions obertes a la ciutadania per
tractar la proposta normativa, en alguns casos a través de comissions consultives i

d'altres sessions monogràfiques per aquest tema. Durant el mes de març van tenir lloc
sessions en els Consells Sectorials de ciutat, a més dels diversos mecanismes
participatius electrònics i presencials oberts a tothom.

Totes les sessions van disposar d'unes eines per al debat elaborades conjuntament
amb el grup de treball del Consell de Ciutat i el Consell Municipal d'Associacions de
Barcelona, format per entitats, ciutadans i ciutadanes i representants de grups
municipals.

Malauradament, el procés finalitza en aquest punt, ja que ni el Reglament
d'organització i funcionament dels districtes ni el Reglament de Participació Ciutadana
han comptat amb el suport polític necessari per ser aprovats.

Crec, doncs, que s'ha perdut una molt bona oportunitat de millorar encara més els
instruments de participació, i que, en definitiva, qui en surt perdent és el conjunt de
barcelonins i barcelonines. De tota manera, des del govern municipal continuem
fermament implicats en I'impuls d'un major protagonisme dels ciutadans i ciutadanes
en la definició de les polítiques municipals, i seguirem apostant per una plena
transparència en la gestió.

Et reitero, per tant, I'agraïment per la col'laboració de I'Oficina Antifrau, i restant a la
teva disposició aquest o qualsevol altre tema que em vulguis plantejar, et saludo
ben cordial
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