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I. OBJECTE DE L’INFORME 

La Direcció de Serveis de Democràcia Activa sol·licita a la Direcció dels Serveis Jurídics 

informe jurídic sobre el projecte normatiu del Reglament de participació ciutadana, als 

efectes previstos a l’article 110 del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

 

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

En la redacció del projecte normatiu del Reglament de participació ciutadana objecte del 

present Informe hi ha participat l’Àrea de Règim Jurídic de la Direcció dels Serveis 

Jurídics. Per això, abans de fer qualsevol altre tipus de consideració, ja es pot avançar 

d’entrada que l’opinió d’aquesta Direcció és que l’esmentat projecte s’adequa a 
l’ordenament jurídic. 

 

1. NORMATIVA APLICABLE  

El marc normatiu en el qual s’inserirà el nou Reglament de participació ciutadana està 

constituït per les normes següents: 

 La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per Espanya l’any 1988, la qual manifesta, en el seu Preàmbul, que “el dret 

dels ciutadans a participar en la gestió dels assumptes públics forma part dels 

principis democràtics comuns a tots els estats membres del Consell d’Europa”. 

 La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, feta a la ciutat de 

Saint-Denis, el 18 de maig de 2000, que dedica el seu art. VIII al dret a la participació 

política i que en el seu tercer paràgraf diu: “Al marge de les eleccions periòdiques 

que estan destinades a renovar les instàncies municipals, es fomenta la participació 
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democràtica. A aquest efecte, els ciutadans i ciutadanes i les seves associacions 

poden accedir als debats públics, interpel·lar les autoritats municipals pel que fa als 

reptes que afecten l'interès de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions, o 

bé de manera directa mitjançant un "referèndum municipal", o bé a través de les 

reunions públiques i l'acció popular”.  

 La Constitució Espanyola (CE), que en el seu art. 9.2, estableix que correspon als 

poders públics facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, 

econòmica, cultural i social, i en el seu art. 23.1 que els ciutadans tenen el dret a 

participar en els assumptes públics, directament o a través de representants. 

Posteriorment, el text constitucional fa referències puntuals a la participació de 

determinats grups o col·lectius: ensenyament (art. 27), joventut (art. 48), 

administració de justícia (art. 125), seguretat social i empresa (art. 129), etc. 

 L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 

19 de juliol, que estableix, en el seu article 4, que tots els poders públics de 

Catalunya han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, 

econòmica, cultural i social. I en el seu art. 43 proclama que “els poders públics han 

de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les 

polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits 

cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, 

lliure iniciativa i autonomia” i “han de facilitar la participació i la representació 

ciutadanes i polítiques”. I, al llarg de tot el seu articulat conté referències al dret de 
determinats col·lectius específics a participar en diversos àmbits polítics o socials: les 

dones (art. 19.2, art. 41.3) la comunitat educativa (art. 21.8), les organitzacions del 

tercer sector (art. 24.4), els consumidors i usuaris (art. 28.2), els joves (art. 40.4), les 

persones grans (art. 40.6), les persones immigrades (art. 42.6), les associacions i les 

corporacions professionals (art. 44.7), etc. També l’art. 29 es refereix al dret de 
participació dels catalans, si bé en aquest cas es refereix a la participació mitjançant 

l’exercici del dret de vot: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en 

condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per 

mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut 

i les lleis (...)”, la qual cosa, pel que a aquest informe interessa, té la seva virtualitat 

en l’àmbit de les consultes ciutadanes. 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, proclama com 

a dret dels veïns el de participar en la gestió municipal i a demanar la consulta 

popular (art. 18.1, apartats a) i f), afirma que les corporacions locals han de facilitar la 

participació de tots els ciutadans a la vida local, si bé estableix també la cautela que 
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les formes, mitjans i procediments de participació en exercici de la seva potestat 

d’organització no poden en cap cas menystenir les facultats de decisió que 

corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei (art. 69). L’article 70 bis 
disposa que els ajuntaments han d’establir i regular procediments i òrgans adequats 
per a l’efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local, tant 

en l’àmbit del municipi en el seu conjunt com en el dels seus districtes. Aquest mateix 

article regula també la iniciativa popular i estableix l’obligació dels ajuntaments 
d’impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació 

per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns. L’art. 71 preveu que els 
alcaldes (i alcaldesses) poden sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la 

competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial rellevància  
per als interessos dels veïns, amb excepció dels relatius a la Hisenda local. I l’article 
72 obliga les corporacions locals a afavorir el desenvolupament de les associacions 

per a la defensa dels interessos generals o sectorials del veïns, els facilitin la més 

àmplia informació sobre les seves activitats i, dins de les seves possibilitats, l’ús dels 
mitjans públics i l’accés als ajuts econòmics per a la realització de les seves activitats 
i impulsen la seva participació en la gestió de la corporació, poden ser, a aquests 

efectes declarades d’utilitat pública.  

 Pel que fa al Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC), aquest estableix, en el seu art. 

7, com un dels principis d’actuació administrativa dels ens locals, el de participació. 

L’article 43.1 b) proclama el dret dels veïns a “participar en la gestió municipal, 

d'acord amb el que disposen les lleis i els reglaments propis del municipi i, si s'escau, 

quan els òrgans de govern i administració municipal demanin la col·laboració amb 

caràcter voluntari”.  El Títol XIV del TRLMRLC està dedicat a la participació 

ciutadana. L’article 154 insisteix en què “les corporacions locals han de facilitar la 

més àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la 

vida local”, i que “les formes, els mitjans i els procediments de participació que les 
corporacions estableixen en l'exercici de llur potestat d'autoorganització no poden en 

cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans 

representatius”. 

 Però, en l’àmbit de la participació ciutadana el règim especial de Barcelona, que en 
la actualitat es troba reconegut a nivell estatutari (art. 89 EAC), assoleix una gran 

importància. Així es posa en evidència en el mateix Preàmbul de la Carta Municipal 

(CmB), aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre (CmB), que es refereix als 

mecanismes de participació ciutadana com a eina d’aprofundiment de la pràctica 
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democràtica i que estimula la cooperació entre l'Ajuntament i el moviment associatiu i 

els agents socials, com a factor de progrés i de cohesió. Ja en el seu articulat, la 

CmB, en el seu article 8, obliga l’Ajuntament a fomentar la participació ciutadana, i 

declara que aquesta ha de ser un criteri essencial de l’actuació i l’organització 
municipal. I, més endavant, dedica tot el capítol 2 del Títol IV a regular les diferents 

institucions de la participació ciutadana. 

En primer lloc, a l’article 30, la CmB estableix que l'Ajuntament de Barcelona 

garanteix la participació ciutadana, especialment en les matèries que afecten més 

directament la qualitat de vida dels ciutadans, que la participació ciutadana es regeix 

pel que s'estableix en aquest títol i informa el conjunt de la Carta municipal i que les 

normes de participació contingudes en ella s’han de desenvolupar per mitjà de 

disposicions reglamentàries aprovades pel propi Ajuntament. I, en els articles 

següents la CmB es refereix a alguns instituts concrets de la participació ciutadana: 

l’audiència pública (art. 31), la iniciativa ciutadana (art. 31), els supòsits d’actuació 
conjunta amb els ciutadans i la promoció privada de projectes (art. 32), la iniciativa 

ciutadana per a l’aprovació de disposicions de caràcter general (art. 33, art. 37.5), la 
gestió cívica de competències municipals (art. 34), les consultes ciutadanes (art. 35), 

el Consell de Ciutat (art. 36), el Fitxer general d’entitats ciutadanes (art. 37), la 
declaració d’entitat d’interès ciutadà  (art. 37.2), i l’impuls de la declaració de 
declaració d’utilitat pública o d’interès social (art. 37.3).  

 Dintre encara del règim especial de Barcelona, cal afegir que la Llei 1/2006, de 13 de 

març, per la que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona (LREB), tot i 

que diu ben poc de la matèria de participació (i és lògic que així sigui, perquè d’acord 
amb el repartiment competencial correspon de regular-la a la Generalitat de 

Catalunya) fa dues coses importants. La primera, que en el Preàmbul de la LREB es 

recullen paràgrafs idèntics als de la CmB sobre la importància de la participació 

ciutadana per a l’aprofundiment de la democràcia; repetició que no és casual, sinó 
que s’explica per la voluntat del legislador estatal de demostrar que compartia els 

mateixos postulats de l’Ajuntament de Barcelona i del Parlament de Catalunya en 
l’atorgament del règim especial per a la ciutat. I la segona qüestió important a 

ressaltar en relació a la LREB és que en el seu art.1.2 LREB, quan defineix el Règim 

especial de Barcelona, diu que aquest s’integra “pel que es disposa en la present Llei 

i en la Llei del Parlament de Catalunya 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

Municipal de Barcelona”, la qual cosa equival a dir que la LREB assumeix tot el 

contingut de la CmB com a integrant del règim especial de la ciutat. 
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 Des del punt de vista de la legislació sectorial, el marc normatiu de la proposta de 
Reglament de participació ciutadana que s’informa està constituït, fonamentalment, 
per la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i 
d’altres formes de participació i també en determinats casos, per la Llei 4/2010, del 
17 de març, de consultes populars per via de referèndum, tenint en compte, no 
obstant, que ambdues van ser afectades d’una manera molt significativa per les 
Sentències del Tribunal Constitucional que van recaure-hi en els respectius recursos 
d’inconstitucionalitat que s’hi van presentar en contra per part del president del 
govern de l’Estat, concretament per les STS 31/2015, de 25 de febrer i STC 51/2017, 
de 10 de maig. 

En el present informe s’argumentarà com el projecte normatiu al qual es refereix s’adequa a 
l’establert en aquest marc normatiu, constituït com s’ha vist per la legislació local, tant estatal 
com autonòmica, per la legislació sectorial en la matèria i per la legislació que conforma el 
règim especial de Barcelona.. 

 

2. LES COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

Totes les normes citades en l’apartat anterior, en tant que reconeixen l’àmbit d’actuació 

material de l’Ajuntament en matèria de participació ciutadana i la potestat reglamentària per 

al seu desenvolupament, li estan atorgant de fet competència per actuar en aquest àmbit. 

Sens dubte, per tant, es pot afirmar que l’Ajuntament de Barcelona disposa de competència 

més que suficient per dictar el Reglament contingut en el projecte normatiu objecte del 

present informe. 

A les disposicions esmentades a l’apartat anterior cal afegir, pel que fa a la competència, 
que l’art. 66.2 TRLMRLC estableix, literalment, que  “els ens locals tenen competències en 

els àmbits de la participació ciutadana”. En el cas de Barcelona, l’abast d’aquesta 

competència s’amplia, com s’ha vist, a les previsions que es derivin de la CmB, la qual, com 

també s’ha dit, dedica tot el capítol 2 del Títol IV a regular aquesta matèria, i entre les 

disposicions que l’integren n’hi ha una, l’article 30.3, que l’habilita directament per dictar 
normes reglamentàries de desenvolupament. 

 

3. EL CONTINGUT DEL PROJECTE NORMATIU I LA SEVA ADEQUACIÓ A L’ORDENAMENT JURÍDIC 

El text del projecte normatiu que s’informa pren com a base el text del Reglament de 
participació ciutadana aprovat pel Consell Municipal en data 6-10-2017, el qual va ser 
declarat nul per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 874/2019, 
de 25-10-2019, per raons formals. Les modificacions que s’han introduït al projecte normatiu 
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que s’informa són força reduïdes, tot mantenint aquest tant la sistemàtica com els aspectes 
principals de la regulació de les diverses institucions de participació ciutadana, llevat 
d’aquelles qüestions que la pràctica ha posat de manifest la conveniència de millorar, més 
enllà de l’adequació de l’article 74.3 a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia núm. 
38/2020, de 10 de gener de 2020. 

La proposta del nou Reglament consta d’un preàmbul, cent dotze articles, repartits en deu 

capítols, vuit disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició 

derogatòria, i vuit disposicions finals. 

Tal com ordena l’art. 129 de la Llei 39/2915, de 2 d’octubre, de procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, en el Preàmbul del projecte normatiu, a més 

d’expressar-se les raons que motiven l’aprovació de la norma i resumir-se el contingut 

d’aquesta, hi consta també la justificació del compliment dels principis de bona regulació, 

que són els de necessitat i eficàcia de la regulació, proporcionalitat, seguretat jurídica, 

transparència, i eficiència. 

En el capítol primer, s’hi inclouen les disposicions generals. Es concreta l’objecte del 
Reglament i el seu àmbit d’aplicació subjectiva, es proclama el dret a la participació 

ciutadana i l’obligació de l’Ajuntament de garantir i impulsar l’exercici d’aquest dret i 

s’afegeix, respecte al Reglament de 2017, una disposició per assegurar que en els casos en 

què els canals de participació només tinguin lloc en format digital s’habilitin espais perquè 
totes les persones cridades a participar que ho desitgin puguin acudir a algun espai 

municipal i comptin amb l’ajuda necessària de persones vinculades a l’administració 
municipal per poder-hi participar. Això mateix procedeix sempre que es detecti el risc de 

bretxa digital. Així mateix, tal com feia ja l’anterior Reglament, s’inclouen un seguit de 

definicions de termes propis en la matèria de participació, a fi i efecte de facilitar la 

comprensió del text articulat, i es preveu que l’Alcaldia, en exercici de les seves 
competències en matèria de direcció i organització municipals, estableixi l’organització 
administrativa necessària per a l’impuls i bon funcionament de la participació ciutadana.  

El capítol segon del projecte normatiu té per finalitat regular la iniciativa ciutadana, que és la 

intervenció ciutadana dirigida a promoure una determinada actuació d’interès general i de 
competència municipal per part de l’Ajuntament. S’estableix quines persones estan 

legitimades per participar en les iniciatives ciutadanes, incloent explícitament, com a novetat 

respecte a l’articulat del 2017, la possibilitat de reduir l’edat de les persones participants, si 
la naturalesa o l’objecte del procés o requereixen o ho aconsellen, tal com disposa també 
l’article 41 de la Llei 14/210, de 26 de setembre.  

Es relacionen els diversos objectes en què poden consistir les iniciatives: en la incorporació 

d’un o diversos punts a tractar en l'ordre del dia del Consell Municipal o del Consell de 
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Districte, en l’inici d’un procés participatiu determinat, en la realització d’una audiència 
pública, en la creació d’un òrgan de participació, en la proposta d’aprovació d’una disposició 

de caràcter general, en la celebració d’una consulta ciutadana o en la convocatòria d’un 
Consell de Barri. Així mateix es fixa el nombre de signatures necessàries per poder 

promoure les iniciatives ciutadanes, les quals varien en funció de si la iniciativa és d’àmbit de 

ciutat o d’àmbit de districte i de quina proposta dugui incorporada la iniciativa. Aquest és un 

dels canvis més importants en relació al Reglament del 2017, doncs, arran de la Sentència 

del TSJ de Catalunya, s’ha optat per adaptar el nombre de signatures mínimes requerit a 

l’exigit a la normativa sectorial autonòmica, concretament a la Llei 4/2010, del 17 de març, 

de consultes populars per via de referèndum (pel que fa a les iniciatives que consisteixin en 

la celebració d’una consulta ciutadana) i a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes 

populars no referendàries i d’altres formes de participació pel que fa a la resta d’iniciatives  

excepte en les que consisteixin en l’aprovació d’una disposició de caràcter general, en el 
qual cas s’ha mantingut el mateix nombre de signatures que ja es recollia al Reglament de 

2017, perquè en aquest cas sí que es compta amb l’emparament legal de la CmB (art. 28 i 

art. 33). 

En el mateix capítol segon es regula el procediment a seguir en la tramitació de les 

iniciatives ciutadanes: S’expliciten els requeriments de la presentació de la sol·licitud i dels 

plecs de signatures i la documentació que s’hi ha d’annexar, la comprovació de la sol·licitud i 
la validació dels plecs de signatures per part de l’Ajuntament, la possibilitat de designació de 
fedataris o fedatàries especials per a l’autenticació de signatures, el termini per a la recollida, 

autenticació i presentació de les signatures i els seus efectes, una vegada acreditat que 

aquestes hagin recollit el nombre de signatures vàlides requerit; efectes que difereixen en 

funció de l’objecte de la iniciativa. En aquest punt, s’ha introduït un incís a l’article 18.1 f), 
que està relacionat amb l’anul·lació, per la Sentència del TSJ de Catalunya núm. 38/2020, 

de 10 de gener de 2020, de l’article 74.3 del Reglament de 2017 en considerar que el 

Consell Municipal no podia quedar limitat a fer un mer control de legalitat en les iniciatives 

que consisteixin en la celebració d’una consulta ciutadana, com disposava l’art. 74.3. Per 

això ara es proposa introduir un incís en l’article 18.1 f) en el sentit que el Consell Municipal 

ha de valorar específicament el fet que la proposta prové d’una iniciativa ciutadana i que 

s’adequa a l’ordenament jurídic, tenint en compte l’obligació de fomentar, garantir i impulsar 
el dret de participació ciutadana, tal com disposa l’article 8 de la CmB i l’article 3 del mateix 
Reglament. 

En el capítol tercer es regulen els processos participatius, definits com a seqüència d'actes, 

delimitats en el temps, dirigits a promoure el debat i el contrast d'arguments entre la 

ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir les seves opinions i 
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propostes respecte d'una determinada actuació municipal. S’estableix que poden ser 

promoguts per iniciativa ciutadana, pel Consell de Ciutat o per l’Ajuntament, en aquest darrer 
cas directament per l’alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui, o pels grups 
municipals, tant del Consell Municipal com dels Consells de Districte. El resultat del procés 

participatiu no pot afectar les facultats decisòries dels òrgans de govern de l’Ajuntament, ni 

tampoc pot provocar l’efecte d’impedir que els procediments administratius es resolguin 

expressament dins del seu termini de durada legalment establert. També s’estableix la 
prohibició de convocar processos participatius que limitin o restringeixin els drets i les 

llibertats fonamentals de la secció primera del capítol II del títol I de la Constitució i els drets i 

deures dels capítols I, II i III del títol I de l’Estatut.  

Es regula el procediment del procés participatiu: la seva aprovació i convocatòria (que 

corresponen a l’Alcaldia), les persones cridades a participar-hi, les diverses fases que han 

de complir, el funcionament i metodologia dels actes i debats, la manera d’elaboració, 
continguts i aprovació de les seves actes i els seus informes, el debat dels processos 

participatius a través de la plataforma digital, el retorn del procés participatiu i la seva 

comunicació als participants i a la ciutadania en general, l’avaluació del procés participatiu i 
el seguiment de l’execució de les actuacions municipals que hagin tingut un procés 
participatiu.  

Pel que fa a les persones cridades a participar, s’estableix que els perfils han de contemplar 
necessàriament l’efectiva igualtat de gènere i la màxima pluralitat i diversitat, d’acord amb 
les característiques de la matèria a debatre, així com facilitar  la  incorporació d’aquelles 
persones amb especials dificultats per les seves condicions individuals o socials com edat o 

origen, tenint en compte la composició social i poblacional de l’àmbit territorial afectat. 
També es preveu que la Comissió de Seguiment i la Comissió Assessora del procés 

participatiu han de vetllar especialment pel desplegament dels instruments que permetin la 

màxima inclusió i diversitat de les persones participants. 

Quant a l’organització del processos participatius, d’una banda es crea la Comissió 

Assessora dels processos participatius, amb funcions de caràcter consultiu, composada 

persones de reconegut prestigi, una tercera part a proposta del Consell de Ciutat, una 

tercera a proposta ciutadana, i una tercera part a proposta de la Comissió de Govern. I, 

d’altra banda, es preveu que cada procés participatiu concret compti amb una Comissió de 

Seguiment específica, formada pel nombre de persones que es determini en el decret de 

convocatòria, que també emet opinió sobre els instruments de debat i fa el seguiment del 

procés. 

Cal esmentar dues novetats importants respecte al Reglament de participació ciutadana de 

l’any 2017: D’una banda, la inclusió, com a una modalitat de procés participatiu, dels 
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anomenats pressupostos participatius, instrument de democràcia directa a traves del qual la 

ciutadania pot proposar, definir, prioritzar i escollir determinats projectes; i de l’altra 
l’establiment de l’obligació de l’Ajuntament de promoure les metodologies de participació que 
siguin més adequades, especialment aquelles que promouen la diagnosi i la deliberació 

ciutadana, com ara les assemblees deliberatives, entre d’altres. Finalment, com també feia 

el Reglament anterior, s’estableix l’obligació de celebrar processos participatius en 
determinats casos. 

El capítol quart està destinat a regular els òrgans de participació, definits, com en el 

Reglament anterior, com a mitjans de trobada regular entre la ciutadania i l’Ajuntament per 
debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les actuacions 

municipals. Es regula el règim jurídic bàsic dels òrgans de participació sectorial: àmbit 

subjectiu, composició, creació i regulació, funcions, funcionament, convocatòries, 

compareixences, òrgans, i dissolució. Pel que fa als òrgans de participació territorial, el 

projecte normatiu es refereix al Consell de Ciutat i al Consell de Barri. En canvi, suprimeix 

els Consells Ciutadans de Districte, que estaven regulats en el Reglament d’organització i 

funcionament dels districtes; supressió que jurídicament és possible atesa la naturalesa 

orgànica del nou Reglament, igual com ho és el Reglament d’organització i funcionament 
dels districtes. 

Pel que fa als òrgans de participació sectorial o no territorials, la proposta que s’informa es 

refereix a la seva creació i aprovació del seu reglament de funcionament (que correspon al 

Consell Municipal, i s’especifica que és per majoria simple per evitar confusions) i s’habilita a 
la Comissió de Govern perquè mitjançant decret concreti les normes bàsiques de 

funcionament que estableixi el Consell Municipal; composició (que necessàriament ha 

d’incorporar persones vinculades i persones no vinculades a l’Ajuntament), funcions, 
funcionament, possibilitat de celebrar convocatòries obertes, compareixences dels 

responsables municipals davant l’òrgan, Presidència i Vicepresidència de l’òrgan, Comissió 
Permanent, Secretaria, possibilitat de creació de grups de treball en el si de l’òrgan de 
participació, fusió, sessions conjuntes i funcionament integrat d’òrgans de participació, i 

supressió dels òrgan de participació per inactivitat durant un any previ informe del Consell de 

Ciutat. Com a novetat, s’estableix expressament que, llevat que el seu reglament disposi el 
contrari, els òrgans de participació poden constituir-se, convocar-se, celebrar les seves 

sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com telemàtica, la qual 

cosa ve a suposar, de fet, la incorporació al Reglament de la previsió continguda a l’article 
17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Quant al Consell de Ciutat, creat per l’article 36 de la Carta Municipal, la proposta de 

Reglament objecte d’aquest informe el configura com el màxim òrgan consultiu i de 
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participació de l’Ajuntament en el qual els representants de la ciutadania i els representants 

municipals debaten els afers principals de la ciutat, que disposa d’un reglament de 
funcionament propi, aprovat pel Consell Municipal. Es determina la seva composició, durada 

del mandat i renovació dels membres, règim de funcionament, Comissió Permanent, 

funcions, formulació de propostes d’acord al Consell Municipal (previst també a l’art. 36 
CmB), de convocatòria de processos participatius o de creació d’òrgans de participació al 
Consell Municipal, i s’estableix l’obligació de fer una sessió anual del Consell de Ciutat sobre 

l’estat de la ciutat; regulació perfectament compatible amb l’establert a l’abans esmentat art. 
36 CmB. Deixant de banda alguna modificació de tipus merament tècnic, la principal esmena 

que s’introdueix respecte al Reglament de 2017 en relació al Consell de Ciutat obeeix a la 

supressió dels Consells Ciutadans de Districte: En desaparèixer aquests, s’ha substituït la 
seva representació al Consell de Ciutat per la “representació associativa dels diferents 

òrgans de participació de cada districte, que no sigui membre de la corporació municipal, ni 

del Consell Municipal de Districte, ni de personal al servei de l’Ajuntament”; l’elecció 
d’aquesta persona correspon a les persones que ocupin les vicepresidències associatives 

dels consells de barri i sectorials de cada districte escollida entre ells i elles mateixes. 

La regulació establerta per als Consells de Barri que es conté a la proposta de nou 

Reglament és pràcticament idèntica a la recollida al Reglament de 2017, que a la seva 

vegada era pràcticament idèntica a la de les Normes de participació ciutadana de 2002: Es 

preveu la composició i funcionament dels Consells de Barri (que tenen l'àmbit territorial i la 

denominació establerta per l'acord del Consell Municipal), el seu àmbit d’actuació i 
desenvolupament de les seves sessions, i el funcionament de la Comissió de Seguiment. De 

fet, l’única modificació que es proposa és per puntualitzar que els acords del Consell de 

Barri s’han d’adoptar pels membres presents en el moment de la votació, la qual cosa la 

pràctica de funcionament s’ha manifestat com a necessària en un òrgan de característiques 
tan obertes pel que fa a la seva composició. 

Finalment, el capítol quart del Projecte normatiu analitzat recull com a mecanisme de 

participació, i en els mateixos termes a com ho feia el Reglament de 2017, els Pactes i 

Acords de diàleg i participació, amb una estructura organitzativa molt flexible, amb persones 

i entitats o institucions interessades en els diversos sectors d’actuació municipal mitjançant 
la subscripció o adhesió a Pactes i Acords, en els quals es recullin els principis compartits de 

polítiques públiques municipals.  

El capítol cinquè de la proposta objecte del present informe té per objecte regular el 

funcionament dels canals de participació puntuals: les audiències públiques i la intervenció 

oral en el Consell Municipal i en els Consells de Districte, sense que hi hagi cap modificació 

mínimament important respecte a la regulació continguda en el Reglament de 2017. 
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El capítol sisè del Projecte normatiu està dedicat a les consultes ciutadanes, i és el que ha 

sofert més canvis respecte al Reglament de 2017. No obstant, l’esquema del capítol segueix 

essent el mateix. 

Mitjançant la consulta ciutadana, d’acord amb l’article 35 CmB, es demana l’opinió de la 
ciutadania en matèries de competència municipal, dins el marc de la legislació vigent. Tal 

com es diu en el mateix art. 35 CmB (i, pel que fa al estrangers, a l’art. 10 CmB) es garanteix 

el dret a participar en les consultes ciutadanes a les persones majors de 16 anys inscrites en 

el padró municipal de Barcelona, així com el dret dels consultats a conèixer les solucions 

alternatives amb el màxim possible d’informació escrita i gràfica. La convocatòria i la 

celebració de les consultes ciutadanes se sotmeten als principis de transparència, publicitat, 

claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l'interès comú, diversitat, 

debat públic, igualtat i no discriminació, inclusió, eficiència, protecció de les dades de 

caràcter personal i rendició de comptes.  

S’estableix que la consulta pot ser d’iniciativa ciutadana (prèvia recollida de les signatures 

necessàries d’acord amb el capítol segon) o iniciativa municipal. S’estipula que, com tots els 

mecanismes i canals de participació ciutadana, els seus resultats no vinculen els òrgans de 

govern l'Ajuntament, tot i que, és clar, els grups municipals poden manifestar el seu 

capteniment en el Consell Municipal si acceptaran o no els seus resultats. L’acord 
d’aprovació de les consultes ciutadanes correspon al Consell Municipal. 

L’objecte de les consultes ciutadanes, a més de referir-se a una matèria de competència 

municipal, no pot limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals de la secció primera 

del capítol II del títol I de la Constitució i els drets i deures dels capítols I, II i III del títol I de 

l’Estatut, ni afectar assumptes relatius a la hisenda local. Tampoc es poden sotmetre a 

consulta matèries sobre les quals s’estigui executant algun tipus de contracte subscrit amb 

l’Ajuntament de Barcelona en relació a la qual el seu resultat pugui produir perjudicis de 

difícil o impossible reparació. El mateix es preveu en el cas que s’estigui tramitant un 
expedient de contractació. 

Igual com feia el Reglament de 2017, el projecte normatiu regula les entitats interessades en 

el procés de la consulta, la convocatòria de la consulta ciutadana, les regles específiques de 

la consulta, el període de debat públic, la cessió d’espais públics i d’espais informatius als 
mitjans de comunicació, les modalitats de votació, les meses de consulta, la mesa 

electrònica, la utilització de mitjans electrònics, el recompte de vots i proclamació i publicació 

dels resultats, la Comissió de Seguiment de la consulta, els efectes dels resultats de les 

consultes el màxim de consultes ciutadanes anuals i els períodes en els quals no es pot 

promoure la celebració de consultes ciutadanes. Es preveu, finalment, que l’alcalde o 
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alcaldessa pugui determinar un període concret a l’any en el qual es concentrin totes les 
consultes ciutadanes, tant les d’iniciativa ciutadana com les d’iniciativa institucional. 

Les modificacions que s’han introduït en aquest capítol respecte al Reglament de 2017 

obeeixen, fonamentalment, als motius següents: 

a) El primer és la necessitat d’adaptació del Reglament de participació ciutadana a la part 
dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 38/2020, 

de 10 de gener de 2020, que va anul·lar l’article 74.3 del Reglament de 2017, per 
considerar que en aquells casos en què la consulta provingués d’una iniciativa ciutadana 

l’acord d’aprovació per part del Consell Municipal requeria, d’acord amb l’art. 71 LBRL, la 
majoria absoluta del Consell Municipal i no podia quedar limitat a un mer control de 

legalitat. Arran d’aquesta modificació, doncs, el nou article 77.3 (antic 74.3), estableix 

que “Quan la consulta provingui d’una iniciativa ciutadana de les previstes a l’apartat 2, 
lletra f) de l’article 9, l’acord del Consell Municipal requereix majoria absoluta”. 

b) D’altra banda, per evitar qualsevol risc jurídic d’una interpretació minimalista del règim 

especial de Barcelona, s’ha volgut també adaptar tot el capítol sisè, i no només l’article 
74.3, a la legislació estatal i autonòmica, tant de règim local com sectorial específica. A 

aquesta voluntat responen la introducció del nou art. 72 --que proclama el sotmetiment 

de la celebració de les consultes a “la legislació estatal i autonòmica aplicable, a les 

normes establertes en aquest capítol, i a les regles específiques de la consulta previstes 

a l’article 81”--, la modificació de l’article 75.3 a) --que recull, com a assumptes exclosos 

de la consultes, els que literalment s’esmenten l’article 71 LBRL: “assumptes relatius a la 

hisenda local”— i les referències al compliment dels requisits establerts a la normativa 

vigent “i, en particular, a la legislació bàsica estatal, a la Carta municipal de Barcelona, i 

a la resta de la legislació local i sectorial específica, estatal o autonòmica que 

correspongui”, a l’article 80.2 i a l’article 80.3. Aquestes remissions es consideren 

suficients a efectes de concretar el règim jurídic aplicable a les consultes, de conformitat 

amb la doctrina que es deriva de la Sentència del Tribunal Constitucional 65/2020, de 18 

de juny de 2020, FJ 8 (BOE 18-07-2020), entre d’altres. 
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c) La tercera raó és la voluntat d’”aprimar” el contingut del Reglament per fer-lo menys 

feixuc i més manejable pels operadors municipals i per millorar la seguretat jurídica i la 

tècnica normativa, sense que això suposi menystenir la garantia dels drets i interessos 

de la ciutadania. A aquesta voluntat responen la reordenació, la fusió, o la supressió 

d’algunes disposicions, com ara l’art. 74.4, l’art. 79.3, l’art. 83, l’art. 86, l’art. 88 i 89 i la 
supressió dels antics arts. 81, 82, 89, 90, 91, 92 i 93. En molts dels casos en què s’ha 
suprimit una previsió recollida en el Reglament de 2017, ha estat perquè s’ha optat per 
incorporar-la al llistat del contingut obligatori de les regles específiques de la consulta, 

regulades a l’article 81. I en d’altres casos, ha estat perquè, en ares a una millor 
sistemàtica jurídica, s’ha compactat el contingut de dos o més articles en un de sol. 

d) La quarta raó de les modificacions introduïdes és la millora tècnica en la redacció 

d’alguns articles per ajudar al seu enteniment, facilitant així també la tant seva aplicació 
per part dels operadors municipals com la seguretat jurídica per a la ciutadania. Aquest 

és el cas, per exemple, dels canvis a l’art. 75.3 b) i c), relatiu a l’objecte de les consultes 
ciutadanes, i concretament als casos en què no es poden formular consultes. La 

modificació respecte al Reglament de 2017 consisteix en concretar quelcom que ja es 

derivava de la redacció anterior, però que, tot i així, durant la seva vigència es va 

constatar que era necessari aclarir encara més, i és que el contracte al qual es refereix la 

lletra b) per prohibir les consultes durant la seva vigència ha de ser subscrit 

necessàriament amb l’Ajuntament de Barcelona, no amb qualsevol altre subjecte; i, 

d’altra banda, tant en la lletra b) com en la lletra c), que, per poder evitar la celebració 
d’una consulta, els perjudicis que es puguin causar “han de ser de difícil o impossible 

reparació”, de manera que s’aclareix que no tot perjudici és suficient per impedir que se 
celebri. 

e) I, finalment, en cinquè lloc, hi ha una modificació motivada en la voluntat d’aprofundir en 

la utilització de mitjans electrònics en les consultes ciutadanes, tot garantint, no obstant, 

que les persones que ho desitgin sempre puguin acudir en algun espai municipal on 

trobaran l’ajut necessari de persones vinculades a l’Ajuntament per a utilitzar aquests 

mitjans (art. 84). 
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El capítol setè està dedicat a la participació de la ciutadania en la gestió dels serveis 

municipals i al dret d’aquesta a fer arribar a les autoritats municipals les queixes, 
reclamacions i propostes que consideri oportuns, així com a l’obligació de l’Ajuntament de 
tenir implantat un sistema de gestió per mitjans electrònics de les incidències i a la 

participació dels usuaris i les usuàries dels serveis i equipaments en el funcionament 

d’aquests. Es dona compliment, així, a les previsions de l’article 29.5 EAC, segons el qual 

totes les persones tenen dret a dirigir peticions i a plantejar queixes als ens locals de 

Catalunya, en matèries de la seva competència, també es va en la línia del previst a l’article 
248.2 TRLMRLC, que estableix que si les característiques o la naturalesa del servei ho 

permeten, els ens locals han d'establir les tècniques de participació dels usuaris en el 

desenvolupament dels serveis públics, per tal de garantir llur funcionament adequat i llur 

millora. L’única novetat d’aquest capítol respecte al Reglament de 2017 és el nou apartat 4 

de l’article 94, que es remet a un decret d’Alcaldia de desenvolupament del sistema de 
gestió d’incidències, reclamacions, queixes i suggeriments; decret que ja existeix i al qual 
amb aquest nou apartat se li donarà una major cobertura jurídica. 

En el capítol vuitè es regula la plataforma digital per a la participació, les seves 

característiques, el contingut i programari i les condicions per accedir-hi, i les úniques 

modificacions que s’hi han introduït respecte al Reglament de 2017 consisteixen en 

l’especificació que, en el cas dels processos participatius, es publiquin els resultats i els 

informes finals, una habilitació a la Comissió de Govern perquè, per decret, pugui 

desenvolupar les previsions que s’hi contenen, que són fonamentalment de tipus tècnic, i 

alguna adequació més de tipus tècnic i de tipus lingüístic. 

El capítol novè està destinat a regular les actuacions per a l’enfortiment comunitari, tant en 

relació als programes de suport associatius específics com amb la promoció de la gestió 

cívica d’equipaments i serveis, prevista a l’art. 34 CmB. També es preveu en aquest capítol 
la possibilitat que l’Ajuntament proposi a les administracions competents que determinades 

entitats siguin declarades d’utilitat pública o interès social, d’acord amb el que preveu l’article 
37.3 CmB, i el fet que l’Ajuntament hagi de facilitar els mitjans necessaris a les 
coordinadores i les federacions d’associacions per tal que puguin fer un seguiment autònom 

de temàtiques complexes o projectes de grans dimensions vinculats a iniciatives ciutadanes 

per promoure els canals de participació previstos en el Reglament. 
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I el capítol desè regula la Comissió d’Empara, òrgan integrat en el Consell de Ciutat, de 

caràcter consultiu, que té per objecte vetllar per l’efectiva realització dels drets i obligacions 
derivats de la normativa sobre participació ciutadana i per la bona pràctica en l’ús dels 
canals de participació als quals es refereix el propi Reglament. Com en el Reglament de 

2017, s’integra per persones de prestigi reconegut, expertes en matèria de participació 

ciutadana. A aquesta Comissió s’hi pot adreçar qualsevol persona que considera que els 
seus drets de participació han estat vulnerats. Respecte al Reglament de 2017, s’ha suprimit 
la previsió que una de les persones que en són membres sigui nomenat o nomenada a 

proposta de la Sindicatura de Greuges, supressió que s’ha realitzat a instància seva. 

De la part final del projecte normatiu, se’n pot destacar el següent: 

 S’estableix que els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació de les seves 

previsions s’han d’interpretar de manera que prevalgui la màxima participació en les 
actuacions políticoadministratives. 

 S’exclou de l’aplicació del Reglament els drets d’accés a la informació municipal i de 
transparència i el dret de petició, que es regeixen per la normativa específica que els 

regula, és a dir, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei orgànica 4/2001, de 

12 de novembre, reguladora del dret de petició, l’art. 40 i ss de la Carta municipal que 

resultin d’aplicació en aquestes matèries i, pel que fa concretament al dret a accés a 

la informació, el Reglament d’accés a la documentació municipal aprovat pel Consell 
Municipal en data 25 de juliol de 2014 (BOP 11-08-2014). Així mateix, es diu que el 

Reglament no serà d’aplicació als òrgans i els mecanismes de participació regulats 

per una Llei o un reglament, ja sigui d’origen estatal o autonòmic, i es determina que 

als òrgans de participació no previstos en el propi Reglament i que tinguin una 

regulació específica aprovada pel Consell Municipal, als quals se’ls aplicarà aquest de 

manera supletòria. 

 Es proclama el dret de la ciutadania a comptar amb informació actualitzada sobre els 

diferents mecanismes de participació, així com dels mitjans per a utilitzar-los i 

s’estableix l’obligació de l’Ajuntament per habilitar els mecanismes per a facilitar 
l’exercici d’aquest dret. 
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 S’estableixen determinats compromisos de l’Ajuntament per donar suport als 
projectes associatius i comunitaris: elaborar un pla de suport als projectes associatius 

i comunitaris per al seu enfortiment social, econòmic i democràtic; la inclusió, en la 

valoració de les ofertes en els contractes relatius a prestacions socials o assistencials 

de criteris socials vinculats a l’objecte del contracte, destinats a promoure la 
participació ciutadana i els projectes associatius i comunitaris, en els termes de la 

legislació de contractes del sector públic; i la col·laboració amb d’altres 
administracions competents per tal de modificar el marc normatiu que afecta l’activitat 
econòmica de les associacions.  

 S’habilita la Comissió de Govern per regular mitjançant sengles decrets normatius 

dels previstos a l’article 26.2 c) de la CmB tant el Registre Ciutadà --instrument base 

per a la selecció de les persones que tenen interès a participar en els afers públics—, 

com el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes --instrument bàsic per a facilitar les 

relacions de l’Ajuntament amb les entitats i els grups sense ànim de lucre, d’àmbit de 
ciutat i de districte.  

 Es preveu expressament, en una disposició addicional, que el nombre de signatures 

mínimes necessàries per a la tramitació de les iniciatives ciutadanes establertes en el 

Reglament s’entén automàticament modificat en el cas que la legislació aplicable 
estableixi un nombre diferent. 

 Es deroga, a més de totes les disposicions d'igual rang o inferior que s'oposin al nou 

Reglament o que el contradiguin, el següent: 

i. Les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, aprovades per Acord del 
Plenari del Consell Municipal de 22/11/2002 (BOP de 13/12/2002), modificat per 
l’acord del Plenari del Consell Municipal de 02/10/2009 (BOP de 14/10/2009) i per 
l’acord del Plenari del Consell Municipal de 31/10/2014 (BOP 24/11/2014), que 
han recobrat la seva vigència arran de l’anul·lació del Reglament de 2017 per la 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 874/2019, de 25-
10-2019. 

ii. El capítol 1 del títol IV de les Normes Reguladores del Funcionament dels 
Districtes, aprovades per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 
28/09/2001 (BOP 23/10/2001) i modificades per acord del Plenari del Consell 
Municipal de 03/07/2007, (BOP de 23/08/2007), per acord del Plenari del Consell 
Municipal de 30/05/2008 (BOP de 13/06/2008), per acord del Plenari del Consell 
Municipal de 02/10/2009 (BOP de 14/10/2009), i per acord del Plenari del Consell 
Municipal de 14/07/2015 (BOP de 25/08/2015). En l’esmentat capítol 1 del títol IV 
de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes --que, en cas de ser 
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aprovat el Reglament que s’informa, restarà derogat-- regula el Consell ciutadà 
dels districtes. Atesa la naturalesa orgànica del nou Reglament, en virtut de 
l’establert a l’article 70 bis LBRL, és jurídicament correcte que aquest procedeixi a 
la derogació de preceptes d’aquelles Normes, que també són de caràcter orgànic. 

iii. El capítol 4 del Reglament intern del Consell de Ciutat, aprovat per Acord del 
Plenari del Consell Municipal de data 31 d’octubre de 2014 (BOP 24/11/2014), 
que regula la Comissió d’Empara. El capítol 10 del Reglament de participació 
ciutadana que s’informa regula també, en termes diferents a com ho fa el 
Reglament intern del Consell de Ciutat, la Comissió d’Empara, de tal manera que 
aquella regulació quedarà obsoleta si no es procedeix a la seva derogació 
expressa; derogació expressa recomanada pels apartats 62 a 63 de les Directrius 
de tècnica normativa aprovades per la Comissió de Govern en data 15 d’abril de 
2015 (BOP 14-05-2015). 

iv. Les Normes reguladores del Fitxer general d'entitats ciutadanes, aprovades per 
acord del Plenari del Consell Municipal de 20/02/2004 (BOP de 26/02/2004), que, 
d’acord amb el Projecte normatiu que s’informa, passarà a ser regulat per un 
decret normatiu a aprovar per la Comissió de Govern, segons es disposa a la 
disposició final segona. Per evitar que es produeixi cap buit normatiu des de 
l’entrada en vigor del Reglament de participació ciutadana i l’aprovació del decret 
de la Comissió de Govern pel qual es reguli el Fitxer general d’entitats 
ciutadanes, l’apartat 3 de la disposició derogatòria estableix que la derogació de 
les Normes de l’any 2004 no es produirà fins que produeixi efectes aquell decret 
de la Comissió de Govern, esmentat. 

v. El Decret d’Alcaldia pel qual es regula la plataforma digital per a la participació 
ciutadana. Aquest decret està encara pendent de ser aprovat definitivament, 
però, segons s’informa a aquesta lletrada, segurament ho serà durant la 
tramitació del Reglament de participació ciutadana. El seu objecte és la regulació 
“pont” de la plataforma digital per cobrir el buit normatiu que va produir la 
derogació del Reglament per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya núm. 874/2019, de 25-10-2019. Com que el nou Reglament de 
participació ciutadana torna a incloure un capítol, concretament el capítol 8, 
dedicat a la plataforma digital, correspondrà –si és que efectivament ha tingut lloc 
l’aprovació del decret d’Alcaldia—la derogació d’aquest. En cas contrari, caldrà 
suprimir aquesta previsió. 

Finalment, el projecte normatiu preveu que la seva entrada en vigor es produirà just 

l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la qual 

cosa tampoc presenta cap impediment tenint en compte que en gran part té caràcter 

organitzatiu i que en la norma no hi ha cap previsió que pugui suposar una restricció de 



 
 
  

 
GERÈNCIA DE RECURSOS 
Direcció dels Serveis Jurídics 
Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic 
 
Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 1a planta 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 33 92 
Fax 93 402 34 67 
 

 

18 

 

drets individuals, sinó tot el contrari: fa possible l’exercici amb major amplitud que amb les 
Normes actualment vigents el dret de participació ciutadana, perquè la ciutadania, des de 

la seva entrada en vigor, podrà començar a gaudir amb tota la seva extensió de tots els 

canals i instruments de participació reconeguts en el nou Reglament.  

La conclusió és que, des del punt de vista del seu contingut, el Projecte normatiu que 

s’informa s’adequa a la legalitat vigent. 

 

4. ADEQUACIÓ DEL PROJECTE NORMATIU A LES DIRECTRIUS PER A L’ELABORACIÓ DE LES 

NORMES MUNICIPALS 

Des del punt de vista de la tècnica normativa utilitzada, el projecte normatiu compleix amb 

les Directrius per a l’elaboració de les normes municipals, aprovades per la Comissió de 

Govern en la seva sessió celebrada el dia 15 d’abril de 2015 (BOP 14-05-2015).  

 

 

5. ÒRGAN COMPETENT, NATURALESA ORGÀNICA DEL PROJECTE I DOCUMENTACIÓ A 

INCORPORAR A L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU 

El Projecte normatiu s’ha de sotmetre a la Comissió de Govern, la qual, si escau, el 

tramitarà d’acord amb les normes establertes a l’art. 110 i ss ROM.  

A l’expedient administratiu s’hi ha d’incorporar la memòria general i la memòria 

d’avaluació d’impacte normatiu, la qual integra, com a mínim, sengles anàlisis d'impactes 

pressupostari i fiscal, econòmic i social, normatiu, i de gènere, així com altres possibles 

informes que s’hagin elaborat durant l’elaboració del projecte (com ara dels districtes, del 

Consell de Ciutat, del Síndic de Greuges, etc.). D’acord amb l’art. 7 c) de la Llei estatal 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, de l’art. 10.1 a) de la Llei catalana 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, i de l’art. 112 ROM caldrà publicar a la web municipal o a la seu electrònica el text 
del projecte normatiu i les seves memòries. 

En virtut de l’establert a l’article 70 bis LBRL, el Reglament de participació ciutadana 

tindrà caràcter d’orgànic i per tant requerirà, per a la seva aprovació, la majoria absoluta 
del Plenari del Consell Municipal. 
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lll. CONCLUSIONS

Primera.- S'INFORMA FAVORABLEMENT el Projecte normatiu del Reglament de

participació ciutadana, que pot seguir, per tant, la seva tramitació d'acord amb els articles

110i segtients del ROM.

Segona.- El projecte normatiu té carácter de reglament organic.

Tercera.- A l'expedient, s'hi han d'incorporar les memóries i la resta de documentació que

s'ha esmentat en lapartat V d'aquest informe.

ANNA AGUILAR
Signat digitalment per
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Ajuntament **********de Barcelona (AUT) Ajuntament RODRIGUEZ FRANCO

2021.11.16 Le de Barcelona DNI ********** (AUT)
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Anna Aguilar i Camprubí Vist-i-plau

Lletrada consistorial Joan Anton Rodríguez Franco

Director de Área de Regim Jurídic


