
 

 

 

 

 

Informe relatiu a l’impacte del projecte de Reglament de Participació Ciutadana en el 
funcionament dels Districtes 

 

A petició del Director de Democràcia Activa, en el marc de la tramitació de l’expedient per a 
l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, s’emet el 
següent 

INFORME 

 

I. OBJECTE 

El present informe té per objecte analitzar des d’un punt de vista tècnic-jurídic els 

canvis incorporats en el projecte de Reglament de Participació ciutadana actualment en 

tràmit d’aprovació, relatius al funcionament dels Districtes, respecte el que preveia el 
Reglament de Participació Ciutadana, aprovat per acord del Plenari del Consell 

Municipal de 6 d’octubre de 2017, i declarat nul per la Sentencia núm. 874/2019, de 25 

d’octubre de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 

1. En l’apartat 1.b) de l’article 63 del projecte de Reglament de Participació Ciutadana (en 

endavant, RPC), relatiu a la Composició dels consells de barri, es proposta introduir la 

següent modificació: 

On deia: 

b) Vicepresidència. Nomenada pel regidor o la regidora del districte que ha de ser un 

ciutadà o una ciutadana de consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la 

vida social o associativa del barri que hagi tingut el suport de dues terceres parts dels o 

de les membres del Consell. Si els o les membres del Consell de Barri ho acorden, de 

conformitat amb l'article 46.2 48.2, es pot nomenar una altra vicepresidència.(...) 

Ara diu: 

b) Vicepresidència. Nomenada pel regidor o la regidora del districte que ha de ser un ciutadà o una 

ciutadana de consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del 

barri que hagi tingut el suport de dues terceres parts dels o de les membres del Consell de Barri 

presents. Si els o les membres del Consell de Barri presents ho acorden, de conformitat 

amb l'article  48.2, es pot nomenar una altra vicepresidència.(...) 

 

Mitjançant aquesta modificació, s’introdueix un matís sobre els membres del Consell de 

Barri que s’han de tenir en compte per al còmput de vots necessaris per a l’elecció de 
la persona que ha d’ocupar la vicepresidència d’aquest òrgan, segons el qual, el suport 
requerit de dues terceres parts, es calcularà sobre els membres presents en aquell 

moment i no sobre el total de membres que conformen el Consell de Barri. 



 

 

 

 

 

La proposta es considera ajustada a dret. 

2. En l’apartat 5 de l’article 65 del projecte de RPC, relatiu al Funcionament de les 
sessions dels consells de barri, es proposa introduir la següent modificació: 

On deia: 

5. Si el Consell de Barri aprova per una majoria de dues terceres parts de les persones assistents 

que s'inclogui algun punt a l'ordre del dia del Plenari del Districte, la Comissió de Seguiment ho ha 

de sol·licitar a la Junta de Portaveus i, si ho rebutja, l'ha de fonamentar per escrit. 

 

 Ara diu: 

5. Si el Consell de Barri aprova per una majoria de dues terceres parts de les persones membres 

presents que s'inclogui algun punt a l'ordre del dia del Plenari del Districte, la Comissió de 

Seguiment ho ha de sol·licitar a la Junta de Portaveus i, si ho rebutja, l'ha de fonamentar per 

escrit. 

 Mitjançant aquesta modificació es matisa el quòrum de votació a tenir en compte 

 per aprovar la inclusió d’algun punt a l’ordre del dia del Plenari del Districte. 

 La proposta es considera ajustada a dret. 

3. Finalment, s’introdueix una Disposició derogatòria única que en l’apartat 2. b) estableix 
el següent: 

 

1. Es deroguen totes les disposicions d'igual rang o inferior que s'oposin a aquest 

Reglament o que el contradiguin. 

 

2. En particular, es deroguen: 

(...) 

b) El capítol primer del títol quart 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). 

 

Mitjançant aquest precepte es deroguen els Consells ciutadans dels districtes. 

 

Aquesta derogació es considera ajustada a dret, en tant que el projecte de Reglament 

de Participació Ciutadana té naturalesa orgànica, d’acord amb l’article 123 de la Llei 

7/1985, reguladora de les bases de règim local, i per tant, pot derogar les previsions 

contingudes en altres normes reglamentàries de naturalesa orgànica o no orgànica si 

així ho disposa expressament. 

 

III.       CONSIDERACIONS  TÈCNIQUES 
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En base a les aportacions de Apartat I| de Consideracions Jurídiques d" aquest

Informe, fem les segúents valoracions técniques sobre la seva aplicació, que podem

qualificar com que agiliten la participació en els ambits que modifica.

1- Sobre la modificació de la presencialitat, matisant que el comput per a elecció de

la persona que ocupa la vicepresidencia es fara sobre els membres presents i no

sobre els membres del Consell de Barri, es una mida facilitadora. La fregliencia

dels Consells de Barri els OD són evolutius és normal que I' assisténcia dels

membres sigui molt variable, mentre que fent el recompte sobre els membres

presents, es facilita que siguin realment aquests els que participin en l elecció de la

vicepresidencia.

2- Sobre la modificació del quorum de votació a tenir en compte per aprovar la

inclusió de punts a ordre del dia del Plenari de Districte, en la mateixa línia

facilitadora determina que siguin els membres presents al Consell de Barri.

Per tant, entenem que la modificació del Reglament de Participació articula amb les

modificacions recollides als punts 1 2, un element valorat positivament als

Consells de Barri: que sigui el comput de membres presents el que determina

aprovació.

3- Sobre la derogació mitjangant els preceptes exposats dels Consells ciutadans dels

districtes, és una derogació necessaria donat que les funcions del Consell Ciutada

queden recollides als Consells Plenaris. la praxis ha demostrat que els ordres del

dia eren reiterats.

En la reflexió territorial sobre els organs de participació govern de Districtes, la

bona articulació de la funció de cada organ i la diferenciació de funcions clara entre

ells, és una garantia del bon govern millora la participació.

Per tant, la derogació del Consells ciutadans queda justificada es considera

necessaária.

Per tot lexposat, es valoren positivament els canvis proposats en el projecte de Reglament de

Participació Ciutadana, en allo relatiu al funcionament dels Districtes.
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